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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 

De afgelopen maanden ben ik direct en indirect betrokken geraakt bij een aantal projecten 

voor het inmeten van dijken met een innovatieve nieuwe techniek: laser-altimetrie. Hierbij 

heb ik geconstateerd dat hoewel de projecten bij verschillende organisaties worden 

uitgevoerd, de problemen in de uitvoering een gelijkwaardige basis hebben. 

De onderliggende behoefte is simpel: de dijkbeheerders willen snel over ‘alle’ hoogte 

informatie van hun dijken kunnen beschikken. Ondanks dat deze innovatieve techniek 

inmiddels een groot aantal keren bij waterschappen is toegepast, blijkt in de praktijk de 

uitvoering van deze projecten met veel ups and downs samen te gaan. Het enthousiasme en 

de ambities spatten er in het begin vanaf totdat er ergens in het project iets begint te 

schuiven: dan blijkt het overzicht niet aanwezig. Op dat moment wordt de organisatie 

geconfronteerd met het belang van hoogte informatie in relatie tot de veiligheid van dijken 

en het risico dat men loopt als de gegevens niet beschikbaar komen of niet betrouwbaar zijn. 

Had men zich dit maar eerder gerealiseerd! Deze grote en omvangrijke projecten lijken dan 

op een olifant in een porseleinkast: het project zelf trekt veel resources naar zich toe en de 

implementatie zet veel werkprocessen op de schop. Door de behoefte aan hoogte informatie 

(een basis behoefte) en de kosten van een dergelijk project wil men snel een grote slag 

slaan. 

Omdat deze projecten met een Europese aanbesteding worden gegund, is het schrijven van 

het bestek hét moment om precies te weten waaraan men begint. Is het bestek niet goed 

dan zitten alle betrokken partijen bij de uitvoering volledig vast aan de gevolgen. 

Waarom zo’n haast? Kan dit ook anders? Ik ben vanaf 1999 bij dit soort projecten betrokken 

en hoewel in het begin nog wel ruimte was voor ‘voortschrijdend inzicht’ en men hier en daar 

nog aan specificaties kon sleutelen kan dat nu eigenlijk alleen vooraf, door een slim en 

doordacht bestek te maken. Hoe pak je nou zoiets aan en maak je op het juiste moment de 

juiste keuzes? 

De masterclass Informatiemanagement, mijn vierde module in het traject naar een MBA ICT 

bedrijfskunde heeft mij veel nieuwe inzichten gegeven in de mogelijkheden om vooraf, 

tijdens en na een complex informatieproject scherp de samenhang te analyseren en hierop 

te gaan sturen. Hiermee wordt weer van alles mogelijk. Om het met de woorden van J.S. 

Bach te zeggen: 

Es muß alles möglich zu machen seyn 

Veel leesplezier toegewenst.  

Culemborg 14 mei 2006,  

Stefan J. Flos 
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SSSSamenamenamenamenvattingvattingvattingvatting    
 

De waterschappen zijn de afgelopen jaren door fusies veel groter geworden. Ook hebben ze 

meer taken gekregen en wordt er meer detail verwacht. Waterschappen moeten sneller 

antwoord kunnen geven op een veelvoud van vragen, tegen acceptabel kosten. Daarnaast 

zet het veranderende klimaat de organisatie verder onder druk. Waterveiligheid is een 

belangrijk onderwerp geworden. 

De behoefte aan detail informatie over de toestand van de dijken is groot. Er is behoefte om 

snel, gebiedsbreed en met veel detail informatie over de hoogte en de infrastructuur van de 

dijken in te winnen. Op dit gebied vindt een revolutie plaats: laseraltimetrie. In een korte tijd 

kan veel informatie worden ingewonnen over de hoogte, vorm en bekleding van de dijken. 

In dit werkstuk staat de vraag centraal wat de argumenten zijn voor het opstellen van een 

informatieplan voor het implementeren van producten uit een laseraltimetrieproject. 

Het is namelijk verleidelijk om snel met laseraltimetrie aan de gang te gaan en een project 

op te starten. Laseraltimetrie projecten zijn echter fundamenteel anders dan de klassieke 

inmeet projecten. Door de grootschaligheid moeten deze projecten Europees worden 

aanbesteed en de producten uit het project worden over een langere periode afgeschreven. 

Het accent bij laseraltimetrieprojecten komt daardoor nog meer bij de voorkant te liggen. 

Ook voor de implementatie van een reeds uitgevoerd laseraltimetrieproject is het raadzaam 

om een informatieplan op te stellen. Het plan kan zich beperken tot de korte termijn. Voor de 

korte termijn kunnen de belangrijkste aandachtsvelden binnen dit plan worden beperkt tot 

de lopende bedrijfprocessen, projecten en programma’s. Hierop kan het meeste worden 

gestuurd. De producten en diensten, inclusief de ondersteunende ICT diensten worden 

steeds meer in samenwerking ontwikkeld en de ontwikkeling hiervan wordt steeds meer 

gecentraliseerd. Veranderingsprocessen gaan daardoor langzaam. Voor de korte termijn 

kunnen de bestaande mogelijkheden binnen de ICT infrastructuur en de bestaande systemen 

worden gezocht of projectmatige oplossingen worden verkend. 

Laseraltimetrie is de techniek van de toekomst. Het is belangrijk dat waterschappen een visie 

ontwikkelen hoe met de techniek om te gaan. Voor het ontwikkelen van deze visie is tijd 

nodig en een planmatige aanpak. Het is raadzaam laseraltimetrieprojecten op te delen en 

gefaseerd uit te voeren. De implementatie van de producten uit laseraltimetrie heeft de 

komende jaren de grootste aandacht.  
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1.1.1.1. AanleidingAanleidingAanleidingAanleiding en V en V en V en Vraagstellingraagstellingraagstellingraagstelling    

1.1. Inleiding 

Waterschappen en hoogte-informatie zijn innig verbonden. Bij het inwinnen van hoogte-

informatie vindt een revolutie plaats: laseraltimetrie. Dit werkstuk gaat over de 

veranderende manier waarop hoogte-informatie wordt ingewonnen en de manier waarop een 

waterschap hiermee om kan gaan.  

In dit hoofdstuk wordt kort toegelicht wat de achtergrond en aanleiding van het onderwerp is 

en wordt de vraagstelling onderbouwd. 

1.2. Aanleiding 

Een aantal ontwikkelingen en trends leiden ertoe dat waterschappen steeds vaker grote 

complexe laseraltimetrieprojecten gaan opzetten om zo in één keer grote hoeveelheden 

gedetailleerde basisinformatie in te kopen. Inmiddels is er enige ervaring bij een aantal 

waterschappen met laseraltimetrie en de Nederlandse en Europese markt kent een beperkt 

aantal aanbieders. De verleiding is echter groot om snel ‘in te stappen’ en een laseraltimetrie 

project op te zetten. De praktijk wijst uit dat het makkelijker is gezegd dan gedaan. 

In dit werkstuk wordt een laseraltimetrie project ‘inmeten waterkeringen’ bij een waterschap 

als uitgangspunt genomen. Dit project staat model voor vergelijkbare projecten bij 

waterschappen. Het project omvat het inmeten van de hoogten van 1.000 kilometer 

waterkeringen (groot en klein) inclusief hoge resolutie luchtfoto’s en de omzetting van alle 

beschikbare hoogtebestanden en luchtfoto’s naar digitale kaarten als onderdeel van de 

kernproducten legger en beheerregister van het waterschap. In een periode van 6 maanden 

moet projectmatig 1.300 kilometer waterkering zijn ingewonnen en verwerkt tot 

basismateriaal. Daarna moeten alle producten nog worden geïmplementeerd in de 

organisatie. Een ambitieus en belangrijk informatieproject. 

Het project is europees aanbesteed. Het waterschap heeft de verwachting dat door Europese 

aanbesteding de focus meer op de eindproducten komt te liggen (de informatie) en minder 

op de project uitvoering. In de uitvoering komen echter een aantal belangrijke problemen 

naar voren. Het project is groot en ambitieus, zowel voor het waterschap als de aannemer en 

beide partijen zitten vast aan bestek en offerte en op een strak tijdspad. 

Met het vrijkomen van de eerste test data wordt de organisatie geconfronteerd met de 

specifieke vorm van de eindproducten. Wat op papier logische is blijkt in de praktijk niet te 

werken of anders uit te pakken. Aanpassingen zijn niet meer mogelijk en basiskeuzes 

worden op een grote schaal geïmplementeerd. Als er een verkeerde keuze wordt gemaakt zit 

de organisatie vast aan een verkeerd product, of een product dat net niet goed is.  

Het lopende project vraagt het uiterste van de interne capaciteit. Hiermee dreigt het project 

een ‘eigen leven’ te gaan leiden. Hoofdzaken en bijzaken lopen door elkaar.  
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Het management is bang dat als de project doelstellingen niet worden gehaald er een 

achterstand gaat ontstaan binnen de werkprocessen waarvoor deze informatie de ‘brandstof’ 

is. Een overzicht ontbreekt van de afhankelijkheden welke aan de informatieproducten zijn 

verbonden en welke inspanning de organisatie zelf nog moet leveren om van de basis data 

de noodzakelijke informatie te maken. Wel wordt duidelijk dat niet het laseraltimetrieproject 

belangrijk is maar de werkprocessen die van de informatie uit het project afhankelijk zijn. 

In de praktijkcase worden drie soorten knelpunten ervaren: 

1. Knelpunten in de directe uitvoering van het project: het tot een goed einde brengen van 

het lopende, Europees aanbestede project; 

2. Knelpunten om de producten uit het project op de korte termijn in de organisatie te 

implementeren; 

3. Knelpunten mbt de (toekomstige) aanbesteding van laseraltimetrie projecten: hoe om te 

gaan met deze vorm van inkoop van grootschalige basis informatie. 

Omdat het project is aanbesteed en al loopt wordt de organisatie geconfronteerd met keuzes 

uit het recente verleden. Door voortschrijdend inzicht vraagt men zich nu af wat men 

eigenlijk precies wil, waar nog kan worden bijgestuurd en hoe de producten in de organisatie 

kunnen worden geïmplementeerd. 

Er is behoefte aan structuur en overzicht met betrekking tot de afstemming van dit kostbare, 

ambitieuze en belangrijke project op de organisatie. Het belang en het risico worden als hoog 

ervaren. De organisatie is op zoek naar een methode waarmee de samenhang van het 

project met de bedrijfsprocessen inzichtelijk kan worden gemaakt en sturing en grip op het 

‘waarom’ van het project kan worden behouden. De belangrijkste focus ligt hierbij op de 

implementatie van de eindproducten uit het project. Het project moet optimaal bijdragen aan 

de operationele (korte termijn) en strategische bedrijfsdoelstellingen (lange termijn). 

Daarom wordt gezocht naar een methode waarmee overzicht en structuur ontstaat met 

betrekking tot de implementatie van de (informatie)producten uit het project. 

Informatieplanning zou hiervoor een geschikte methode kunnen zijn. 

1.3. Doelstelling 

Doelstelling van dit paper is de informatieomgeving van het laseraltimetrie project te 

beschrijven en een verkenning te maken van de toepasbaarheid, haalbaarheid en 

aandachtsvelden voor een informatieplan rondom hoogte-informatie voor het beheer van 

dijken. Problemen bij het laseraltimetrieproject in de praktijk situatie worden hierbij gebruikt. 

Als methode wordt de leidraad voor Business-informatieplanning gebruikt [Beijen, 2003]. 

Het paper is de basis voor het opstellen van een plan en verschaft een overzicht van 

aandachtsvelden voor de uitvoering van een informatieplan binnen de organisatie. Dit 

informatieplan heeft als uiteindelijke doel een realistische kijk op de implementatie van het 

lopende laseraltimetrieproject in relatie tot de doelen van de organisatie. 

De verkenning geeft inzicht in de toepasbaarheid, haalbaarheid en toegevoegde waarde van 

een informatieplan bij het opzetten en uitvoeren van laseraltmetrieprojecten. Het is een basis 
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voor het verkrijgen van overeenstemming over een mogelijke projectopdracht tussen 

opdrachtgever (het waterschap) en de adviseur voor het maken van een informatieplan. 

Het werkstuk wordt afgesloten met een projectvoorstel op basis waarvan de opdrachtgever 

een besluit kan nemen over uitvoering en de te volgen werkwijze voor het opstellen van het 

informatieplan. 

1.4. Vraagstelling 

Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de volgende algemene vraagstelling: 

Wat zijn de argumenten voor het opstellen van een informatieplan voor implementatie van 

producten uit een laseraltimetrie project; 

Binnen de vraagstelling wordt een probleem centraal gesteld: hoe grip te krijgen op de 

implementatie van een lopend, reeds aanbesteed project. De implementatie speelt op de 

korte termijn, de komende 6 tot 12 maanden. Daarnaast is het interessant om te weten hoe 

problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Vanuit deze gedachte wordt daarom 

het informatieplan op twee manieren verkend: 

• topdown, met een algemene verkennende doelstelling; 

• bottom-up, vanuit de direct ervaren problemen bij een lopend laseraltimetrieproject, gericht 

op de implementatie van de producten op de korte termijn. 

Van de bovenstaande algemene vraagstelling en overwegingen zijn de volgende deelvragen 

afgeleid: 

1. Wat is de achtergrond van laseraltimetrie projecten bij waterschappen (waarom 

laseraltimetrie); 

2. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten binnen een informatieplan met nadruk op de 

korte termijn; 

3. Hoe zou een informatieplan voor een lopend project ‘inmeten waterkeringen’ kunnen 

worden uitgevoerd. 

1.5. Werkwijze en deelvragen 

Het hart van het paper wordt gevormd door een beschrijving van de situationele context 

waarbinnen laseraltimetrie projecten worden uitgevoerd en een verkenning naar de 

informatiebehoefte en informatiewaarde van hoogtegegevens bij een waterschap. Hieruit 

worden de argumenten en aandachtspunten voor een informatieplan afgeleid. 

De verkenning zal worden gebruikt als basis voor een voorstel aan het waterschap met als 

doel een informatieplan te maken voor het implementeren van hoogte-informatie uit een 

lopend laseraltimetrie project binnen de organisatie. Het plan is gericht op de korte termijn: 

het nu. Een lopend project heeft model gestaan voor de algemene verkenning zoals zal 

worden beschreven. 
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Eerst wordt in hoofdstuk 2 de bestaande situatie geschetst. Hierin wordt de context 

waarbinnen waterschappen opereren en de achtergrond van laseraltimetrieprojecten 

beschreven. De ontwikkelingen worden beschreven waarom waterschappen laseraltimetrie 

toepassen. Daarna wordt middels een verkenning in hoofdstuk 3 de basis gelegd voor een 

informatieplan. In hoofdstuk 4 wordt een mogelijke aanpak voor het opstellen van een 

informatieplan uitgewerkt op basis van de aandachtspunten. In hoofdstuk 6 staan de 

belangrijkste conclusies en aanbevelingen. 

Afbakening 

Een waterschap is een complexe organisatie: er zijn veel hoog opgeleide mensen bezig met 

zeer verschillende onderwerpen. Alle onderwerpen hebben echter een verbindend element: 

water. Veel aspecten van het waterbeheer hangen ook nauw met elkaar samen. Zo is de 

grens tussen een waterkering en een watergang in de praktijk niet goed te trekken: de twee 

waterstaatswerken lopen in elkaar over. Organisatorisch is dit meestal bij verschillende 

afdelingen (waterbeheer en waterkering), of soms zelfs bij verschillende sectoren van het 

waterschapsbedrijf ingedeeld (waterbeheer, veiligheid). 

In dit werkstuk wordt voornamelijk gekeken binnen het directe werkveld waterkeringen en 

zal voornamelijk de rol van de gegevens uit het project ‘inmeten waterkeringen’ worden 

belicht binnen dit werkveld. Het directe (primaire) gebruik van deze data in de directe 

werkprocessen rondom waterkeringen staat centraal. De scope van het werkstuk en de 

vraagstelling is hiertoe beperkt. 

De situationele context waarbinnen het project zich afspeelt kenmerkt zich door aankomende 

grote veranderingen in de organisatie. Het waterschap wordt na de recente fusie ingrijpend 

gereorganiseerd. Dit gaat gepaard met de nodige onrust en onzekerheid en noodzaakt tot 

een gerichte focus op de belangrijkste zaken binnen het operationele werkveld: die moeten 

doorgaan! 

Het project ‘inmeten waterkeringen’ en de ervaren problemen vormen echter een goede 

ingang om de samenhang, het gebruik en de afhankelijkheid van de organisatie van deze 

informatie uitgebreider te verkennen. 
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2.2.2.2. Achtergrond van laseraltimetrie projecten bij Achtergrond van laseraltimetrie projecten bij Achtergrond van laseraltimetrie projecten bij Achtergrond van laseraltimetrie projecten bij 
waterschappenwaterschappenwaterschappenwaterschappen    

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van het waterschapsbedrijf in het algemeen en 

het primaire product ‘waterveiligheid’ in het bijzonder. Hierbij komen strategische, 

beleidsmatige en operationele aspecten aan de orde. 

Daarnaast wordt een korte beschrijving gegeven van de praktijk situatie welke als case 

verder in het paper wordt uitgewerkt. 

2.2. Het waterschap 

Het waterschapsbedrijf neemt een unieke positie in bestuurlijk Nederland in. De organisatie 

is te vergelijken met die van een gemeente, met een Algemeen Bestuur met aan het hoofd 

een Dijkgraaf (gemeenteraad met burgemeester), een Dagelijks Bestuur van 

portefeuillehouders (college van wethouders) en een ambtelijk apparaat met aan het hoofd 

een Secretaris Directeur (gemeente secretaris). 

Wat het waterschap uniek maakt is het grensoverschrijdende werkveld (vaak vallen 

meerdere provincies en gemeenten binnen het beheergebied) en de uitvoeringsgerichte 

taakstelling. Waterschappen hebben in de wet vastgelegde verantwoordelijkheden met 

betrekking tot uitvoerend waterbeheer en waterkeringenbeheer (dijken). 

Tabel 1 Externe ontwikkelingen waarop het waterschap zelf geen invloed heeft (Flos, 2003 I) 

Ontwikkeling Omschrijving 

1. Beheeromvang groter schaalvergrotingsoperaties, zoals fusies waardoor de omvang van het beheersgebied 

toeneemt. Hoewel er geen verdere schaalvergrotingsoperatie op het programma staat, lijkt 

het waterschap nog steeds moeite te hebben met de huidige omvang van het beheergebied 

(ontstaan in 1994); 

2. Meer detail behoefte De behoefte aan meer detail informatie per object, zowel voor wettelijke, juridische als 

operationele doelstellingen wordt groter; 

3. Meer integrale 

informatie 

De samenhang tussen informatie onderdelen wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld voor 

modelleringsstudies van waterkwantiteit en waterkeringen en veiligheid 

(beslissingsondersteunende systemen) 

4. Meer taken verbreding van de integrale taken en doelstellingen en toenemende invloed van Europa op 

de wetgeving en daarmee de taakstelling van het waterschap; 

5. Meer samenwerking samenwerking met andere overheden wordt steeds belangrijker, intensiever en bepalend 

voor de slagvaardigheid van de overheid als geheel; 

6. Benchmarking vergelijking in de vorm van benchmarking van overheden wordt steeds meer toegepast; 

7. Transparantie veranderingen in wetgeving zoals DURP (digitale uitwisseling ruimtelijke plannen) en 

PUBERR (wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen) verplichten het waterschap 

inzichtelijk te maken welke plannen of beperkingen zij aan de burger en andere overheden 

opleggen; 

8. Meer gebruik van 

standaarden 

De omvang, uitwisselbaarheid, actualiteit en betrouwbaarheid van interne gegevens en 

informatiestromen moet standaardiseren; 

9. Meer klimatologische 

extremen (calamiteiten) 

Klimaatsveranderingen, waardoor de waterveiligheid onder druk komt (extreme droogte, 

extreem hoogbuitenwater, extreme neerslag) zullen de komende jaren toenemen; 

10. Minder geld Bezuinigingen, kostenbesparingen, prestatie indicatoren zetten druk op interne 

doelmatigheid (meer doen, sneller doen met minder mensen en middelen); 

11. E-government Internet en de digitale overheid, de burger eist toegang en transparantie; 

12. Meer innovatie Innovaties en technologie, zoals GPS, mobile computing, en remote sensing technieken en 

algemene ontwikkelingen binnen de ICT maken steeds meer mogelijk. 
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Hoewel de kern van het waterschapsbedrijf de afgelopen honderden jaren niet is veranderd 

is organisatie als gevolg van externe ontwikkelingen niet meer te vergelijken met die van de 

vorige eeuwen. Tabel 1 geeft een overzicht van externe ontwikkelingen waarop het 

waterschap zelf geen invloed heeft (Flos, 2003 I). 

Kijkend naar de interne organisatie kunnen een aantal algemene sterkten en zwakten 

worden onderkend. Tabel 2 geeft een overzicht van de belangrijkste sterkten en zwakten van 

een waterschapsbedrijf. 

Tabel 2  Belangrijkste sterkten en zwakten van een waterschapsbedrijf (Flos 2003 I) 

 

STERKTEN ZWAKTEN 

1. Goed in traditionele producten Waterschap 1. Interne organisatie ZWAK 

2. Ervaring en opleidingsniveau HOOG 2. Te ambitieus: meer beloven dan doen 

3. Gebiedskennis HOOG 3. Verantwoordelijkheden vaak onduidelijk 

4. Flexibiliteit / inventiviteit 4. Geen feedback, niet meten 

5. Individuele ruimte medewerkers 5. Continuïteit laag – Ad-hoc mentaliteit 

 

Door de vele fusies en reorganisaties binnen de waterschappen zijn grote verschillen te 

onderkennen. Er zijn relatief stabiele organisaties (die niet of nauwelijks zijn gereorganiseerd 

als gevolg van fusies in de afgelopen 10 jaren en met een minder dicht bevolkt 

beheergebied) en organisaties in beweging: grote organisaties die recent zijn ontstaan uit 

fusies en met een complex (stedelijk) beheergebied.  

Het waterschap in de case is per 1 januari 2006 gefuseerd en er vinden op dit moment grote 

veranderingen in de interne structuur van de organisatie plaats. 

In het algemeen kan worden gesteld dat de organisaties worstelen met integrale projecten 

en taakstellingen en de afstemming daarvan: veel activiteiten hangen als los zand aan elkaar 

en ‘tellen niet op’. Afstemming vindt vooral plaats door informele uitwisseling van kennis en 

zijn vaak verbonden aan individuele medewerkers en hun netwerken. 

Dit komt deels door het uitvoerende karakter van het waterschapsbedrijf. Binnen een groot 

beheergebied gebeurt altijd wel iets onverwachts (bv: een dijk begint te lekken omdat er een 

kabel wordt gegraven), deels heeft dit te maken met de bedrijfskundige karakteristiek van 

het waterschapsbedrijf. 

2.3. Bedrijfskundige karakteristiek van het waterschapsbedrijf 

Mintzberg [1992] hanteert 5 basis typen organisatie structuren. Bepalend voor de structuur 

zijn de vorm van het primaire coördinatiemechanisme, de locatie van het voornaamste deel 

van de organisatie en de mate van decentralisatie. Daarnaast is de omgeving (stabiel of 

dynamisch) en het type werk (eenvoudig of complex) van belang. 

Op basis van deze kenmerken kan het waterschapsbedrijf worden getypeerd als een 

professionele bureaucratie. De werkzaamheden zijn complex en spelen zich af in een stabiele 

omgeving. Het werk is sterk gedecentraliseerd, zowel verticaal als horizontaal en het 

zwaartepunt van de organisatie ligt in de uitvoerende kern. Hier wordt het werk gedaan door 

professionals, opgeleid in gespecialiseerde onderwijsinstellingen (praktijkonderwijs, HBO en 

universiteiten). Coördinatie vindt plaats door standaardisatie van de vaardigheden. 
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Analyse: het waterschapsbedrijf heeft de kenmerken van een professionele bureaucratie 

Hiermee is de waterschapsorganisatie vergelijkbaar met een ziekenhuis organisatie, of die 

van een universiteit of kennisinstituut. 

2.4. Het primaire proces en informatie 

Binnen het waterschapsbedrijf worden drie belangrijke vaandels gedragen: droge voeten en 

voldoende water (waterkwantiteitsbeheer), schoon en veilig water (waterkwaliteitsbeheer) en 

veilige dijken (waterkeringenbeheer). De 

werkprocessen zijn direct of indirect aan 

deze producten gerelateerd. 

Voor de meeste werkprocessen moet 

verantwoording aan het bestuur worden 

geleverd in de vorm van bestuurlijke 

rapportages en jaarplannen (voorjaarsnota 

en financiële plannen). De behoefte aan 

management informatie is daarom groot en 

specifiek. 

Een waterschap is primair een 

administratieve organisatie die gegevens 

verzamelt en opslaat naar wettelijke, 

juridische en bedrijfskundige oorsprong. Zo 

wordt in de legger (een wettelijk vereiste 

overzichtskaart met juridische status) de ligging en invloedszone van de dijken, kunstwerken 

en watergangen vastgelegd (keurzone). Binnen de keurzone heeft het waterschap mandaat 

en ‘beperkingsrecht’ en worden vergunningen verleend ter ontheffing daarvan. Iedereen, 

burgers, bedrijven en andere overheden moeten binnen de keurzone voor bepaalde zaken 

toestemming vragen aan het waterschap. 

Door de grote verschillen tussen wettelijke/juridische, administratieve en operationele 

oorsprong van producten en werkprocessen en door het brede inhoudelijke werkveld zijn de 

activiteiten binnen een waterschap versnipperd en van verschillende orde. 

Analyse: De activiteiten binnen een waterschap zijn versnipperd en van verschillende orde 

Bovenstaand figuur geeft de compartimentalisatie en gelaagdheid schematisch weer. 

Integrale informatie 

De verschillende lagen, de verschillende werkprocessen en de verschillende projectmatige 

activiteiten stellen elk specifieke eisen aan de informatievoorziening. Uiteindelijk zal het 

totaal van activiteiten moeten leiden tot de hoofddoelstelling: het waarborgen van de 
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waterveiligheid: dat het water schoon blijft en kan worden weggepompt en de dijken sterk 

zijn. 

Er is binnen het waterschapsbedrijf, door de samenhang van de verschillende werkprocessen 

en de gezamenlijke wettelijk, juridische en bedrijfsmatige basis een grote behoefte aan 

integrale informatie. Integrale informatie is waterschapsbrede basis informatie die 

noodzakelijk is voor de werkprocessen binnen het waterschap en dwars door de organisatie 

heen wordt gebruikt. De verschillende bedrijfsonderdelen kunnen zelf specifieke informatie 

en dus waarde aan de basis informatie toevoegen. De meningen verschillen over wat 

integrale informatie is en hoe het beheer moet worden georganiseerd.  

Het belangrijkste deel bestaat uit waterschapseigen informatie: het waterschap is zelf een 

administratieve organisatie en verzamelt en beheert zelf unieke en belangrijke informatie. 

Voor een deel kan integrale informatie worden ingekocht. 

In de veranderkundige analyse [Flos, 2003 II] is geconstateerd dat ‘de mate van integraal 

gegevensbeheer een resultaat is van keuzes op MT en Sector niveau. De mate van 

samenhang van deze keuzes bepaalt uiteindelijk de mate van vulling en het gebruik van de 

database’. Direct sturen op het vullen van het informatiesysteem met integrale data is 

daarom niet mogelijk. Het gaat in essentie om het sturen op organisatorische 

randvoorwaarden welke het mogelijk maken informatie integraal te verzamelen, op te slaan, 

te beheren en vooral: zelf gebruiken. 

Integrale informatie is in te delen in primaire en secundaire informatie. Hierbij is primaire 

informatie te zien als de informatie welke het waterschap wettelijk gezien dient te 

verzamelen en te beheren: deze informatie is uniek. Een voorbeeld hiervan is informatie over 

keurzoneringen waarbinnen het publieksrecht wordt beperkt en de ontheffingen 

(vergunningen) welke binnen deze zones zijn afgegeven. Er is geen andere instantie, bedrijf 

of organisatie aan te wijzen die deze informatie kan en moet verzamelen en beheren. 

Secundaire informatie is informatie welke voor het uitoefenen van de taken van het 

waterschap essentieel zijn, maar waarvoor het waterschap niet primair zelf verantwoordelijk 

is. De gegevens kunnen worden ingekocht of van andere overheidsinstanties worden 

afgenomen. Voorbeelden hiervan zijn: kadastrale informatie (kadaster), informatie over de 

inwoners van het beheergebied (gemeentelijke basis registraties), informatie over de 

infrastructuur (GBKN en Topografische dienst). 

Het waterschap voegt aan de secundaire informatie soms eigen informatie toe waardoor de 

informatie primair wordt. Zo wordt op basis van de kadastrale gegevens bekeken waar 

iemand woont en welke aanslag voor waterschapsbelasting daarbij hoort. 

Waterschappen in verandering 

De waterschappen zijn, naast Rijkswaterstaat, de organisaties die ondermeer de dijken 

beheren. Deze organisaties zijn afgelopen jaren sterk veranderd. De grootste verandering is 

gelegen in het feit dat er van de 1600 waterschappen van rond 1950 er nu nog maar 26 over 

zijn. De waterschappen zijn dus veel groter geworden. De directe aanleiding hiertoe was de 
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watersnoodramp van februari 1953. De versnippering van toezicht en gezag moest worden 

tegengegaan. 

Met het groter worden van de waterschapsorganisaties is naast de organisatorische omvang 

en de toegenomen gebiedsomvang, ook de taakomvang en taakdiepte vergroot: 

waterschappen moeten meer doen, met meer detail binnen een grotere en complexere 

organisatie en een groter beheergebied. Kon men in het verleden in de kleine overzichtelijke 

organisatie met een of twee dagen lopen alle dijken inspecteren, nu is men er het hele jaar 

mee bezig en moet veel meer detail worden vastgelegd. Daarnaast is ook de afstand tot het 

bestuur groter geworden en loopt communicatie over veel meer schakels tussen bestuur, 

management en ambtelijke organisatie. 

Binnen de veranderende organisaties neemt de informatiebehoefte verder toe. De budgetten 

en belangen worden groter, de projecten complexer. De nieuwe organisaties zijn vaak smal 

opgezet: steeds meer werk wordt uitbesteed. Had men vroeger de beschikking over een 

eigen landmeetploeg, nu moet landmeetkundigwerk vaak Europees worden aanbesteed. 

Projectmanagement en directievoering zijn belangrijke vaardigheden geworden binnen het 

waterschapsbedrijf.  

Daarnaast neemt ook de behoefte aan stuurinformatie voor bestuurlijke verantwoording en 

benchmarking toe. 

Trend: De informatiebehoefte voor bedrijfsvoering en verantwoording neemt toe 

Verder spelen twee trends een belangrijke rol: de burger wil een doelmatige en efficiënte 

overheid en het klimaat verandert. 

1. De burger wil een doelmatige en efficiënte overheid.  

Waterschappen werken traditioneel veel samen. Vroeger, omdat de kleinere organisaties veel 

meer grensoverschrijdende problemen hadden, zoals wateroverlast, droogte of hoogwater, 

nu steeds meer vanuit efficiency overwegingen. Zo wordt samengewerkt aan een uniform 

waterschapsinformatiesysteem (IRIS) wat voortkomt uit twee grote systemen welke in de 

afgelopen 10 jaar zijn ontstaan. IRIS heeft tot doel één integraal waterschaps-

informatiesysteem te worden, het ‘ERP’ voor de waterschappen. De wettelijke basis voor alle 

waterschapsorganisaties maakt dit ook mogelijk: alleen de gebiedsverschillen leggen 

accenten. Voor deze samenwerkingsdoelstelling is een speciale organisatie opgezet: het 

waterschapshuis. Daarnaast werken de waterschappen samen binnen de Unie van 

Waterschappen (UVW). 

Trend: De burger wil een efficiënte en doelmatige overheid 

2. Het veranderende klimaat: Klimaatverandering is steeds meer praktijk en steeds 

minder theorie en het domein van beleid, plannen en scenario’s. Zo bepalen recente 

gebeurtenissen als droogte, wateroverlast en hoogwater directe het wettelijke kader van 
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waaruit de waterschappen de opdracht en het bestuursmandaat verkrijgen. De gebeurtenis 

bij Wilnis, waar in augustus 2003 een veenkade doorbrak 

als gevolg van de extreme droogte heeft verstrekkende 

gevolgen gehad voor de richting waarop waterschappen 

moeten sturen met betrekking tot waterveiligheid en de 

veiligheid van alle dijken, groot en klein (zie ook 

www.inspectiewaterkeringen.nl en 

www.nederlandleeftmetwater.nl ). 

Trend: het veranderende klimaat 

Waterkeringenbeheer en hoogte-informatie 

Hoogte-informatie speelt traditioneel een belangrijke rol binnen het waterschapsbedrijf. 

Water stroomt naar het laagste punt en de dijken moeten een minimale hoogte hebben om 

het water te kunnen keren. Eeuwen lang al worden daarom door de waterbeheerders de 

hoogten ingemeten van het maaiveld en de dijken. Midden vorige eeuw is een nationale 

referentie ingevoerd, het NAP: Normaal Amsterdams Peil (met peilmerk onder de dam in 

Amsterdam). Hieraan worden alle hoogtemetingen gerelateerd. 

Voor het beheer van dijken speelt de hoogte, vorm en afmeting van het dijklichaam met de 

directe omgeving van de dijk een prominente rol. Dijken zijn kunstwerken van klei (en veen) 

welke constant veranderen. Het dijklichaam klinkt in of de ondergrond verzakt, door 

werkzaamheden wordt de dijk aangepast, of er vindt (normaal) onderhoud aan de dijken 

plaats, waardoor hoogte, vorm en afmeting van de dijk veranderen. 

Het vergelijken van de normhoogte en 

normprofiel aan de gemeten hoogte en vorm 

geeft toetsinformatie over de 

onderhoudsstaat van de dijken. Het figuur 

hiernaast geeft een voorbeeld van het 

veranderende dwarsprofiel op twee 

tijdsstippen, een gemeten in 1999 (groen) en 

een gemeten in 2004 (rood). Het zwarte 

profiel is het normprofiel (toetsprofiel). Duidelijk is te zien dat de kering van vorm is 

veranderd. 

Het nauwkeurig monitoren van de dijken is een kostbaar, tijdrovend en belangrijk onderdeel 

binnen het garanderen van hét strategische doel van de waterschapsorganisatie: 

waterveiligheid - dat de dijken sterk genoeg zijn en dat daarmee de maximale veiligheid voor 

de burgers en hun bezittingen wordt nastreeft. Zonder actuele en betrouwbare hoogte-

informatie is in de regel geen project uit te voeren: het is een essentieel ingrediënt voor 

waterveiligheid.  
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GPS Satellieten

Foto en Video

Lasermapping of a Dyke

Analyse: Hoogte-informatie is een essentieel ingrediënt voor waterveiligheid 

Hoogte informatie en (versnipperde) bedrijfsprocessen 

Hoogte-informatie is een goed voorbeeld van secundaire integrale informatie. De informatie 

wordt door de gehele organisatie gebruikt en men dient uit te gaan van dezelfde gegevens. 

Vanwege de grote behoefte aan hoogtegegevens voor het beheer van dijken, winnen de 

waterschappen de hoogte-informatie zelf in. 

De hoogte informatie kan heel eenvoudig worden gebruikt (hoe hoog is het op een bepaalde 

plaats), van de hoogtedata kan basis informatie worden afgeleid (profielen, breeklijnen) en 

de hoogte-informatie kan worden ingevoerd in geavanceerde modellen voor berekening van 

de stabiliteit van waterkeringen. 

De hoogte-informatie wordt binnen bepaalde werkprocessen omgezet tot primaire informatie. 

Zo wordt vanuit de ligging van de teenlijn van de dijk de keurzonering bepaald. Ook worden 

op basis van de hoogte en vorm van de dijk stabiliteitsberekeningen uitgevoerd waarmee de 

invloedszone van de dijk kan worden bepaald. Ook deze invloedszone wordt gebruikt om de 

keurzonering te bepalen. 

Afhankelijk van de organisatorische keuzes is het beheer van de dijken en het waarborgen 

van de waterveiligheid meer centraal of meer decentraal georganiseerd. Veelvoudig komt het 

voor dat beleid, beheer en uitvoering organisatorisch sterk zijn gescheiden. De uitvoering 

vindt vaak plaats door regionale afdelingen (districten, regio kantoren) welke het dagelijkse 

beheer en onderhoud min-of-meer autonoom verzorgen. Het grote complexe dijkonderhoud 

wordt vaak door een afdeling ‘projecten’ uitgevoerd. Overal wordt echter hoogte-informatie 

gebruikt. 

Versnippering vindt verder plaats doordat gegevens beleidsmatig en operationeel anders 

worden gebruikt. Beleidsmatig wordt meer in langere tijdperiodes van meerdere jaren 

gekeken, met een algemeen karakter en waterschapsbreed (alle keringen in één overzicht). 

Voor dagelijks onderhoud of bij kleine calamiteiten is het blikveld zeer gedetailleerd en 

plaatselijk (<100 meter) en gericht op korte termijn (enkele dagen). De hoogte-informatie 

wordt dus ook zeer veelzijdig gebruikt. 

Laseraltimetrie 

Eind 20ste eeuw is met de opkomst van het GPS systeem het landmeten veel makkelijker 

geworden (GPS: Global Position System, het 

satelliet navigatie systeem dat ook door 

routeplanners in auto’s wordt gebruikt om te 

bepalen waar de auto zich bevindt). 

Eenvoudig kan men nu op enkele centimeters 

nauwkeurig meten waar en hoe hoog men 

zich bevindt.  
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Met de opkomst van laserscan technieken midden jaren ‘90 (kortweg LiDAR: Light Detecting 

and Ranging (licht meten en afstand bepaling) genoemd) is het door een combinatie van 

technieken mogelijk geworden vanuit de lucht grote hoeveelheden hoogtemetingen uit te 

voeren. De scanner voert de metingen uit (van 10.000 metingen per seconde in 1990 tot nu 

meer dan 150.000 metingen per seconde) en met de nauwkeurige GPS positiebepaling van 

de scanner kan de positie en de hoogte van een gemeten laserpunt precies worden 

berekend.  

Het gevolg is een grote hoeveelheid metingen, zonder dat men hiervoor het veld in moet 

gaan. Wat in het verleden zeer tijdrovend was gebeurt nu in een fractie van de tijd, zonder 

de burger lastig te vallen en met veel meer data en informatie als resultaat. Daarnaast wordt 

de dijk niet meer ‘steeksproefsgewijs’ ingemeten, maar ontstaat er een continue beeld van 

de hoogte van de dijk. Bij een herhalingsmeting kan precies worden beoordeeld waar de dijk 

in hoogte is veranderd.  

Deze nieuwe vorm van hoogtemeten is nu binnen de waterschapswereld echt doorgebroken. 

Trend: Laseraltimetrie is de methode van de toekomst voor het inwinnen van hoogte-informatie 

Een typisch laseraltimetrieproject levert een aantal directe en indirecte producten op. Zo 

wordt naast de hoogte informatie ook standaard luchtfoto’s ingewonnen. Zo krijgt de 

beheerder van de dijk de beschikking over gedetailleerde hoogte informatie én gedetailleerde 

luchtfoto’s van het tijdstip waarop de hoogte is gemeten. Een unieke combinatie. Bijlage 5 

geeft een overzicht van de verschillende producten uit een laseraltimetrie project. 

Aanbesteding 

In het recente verleden werden beslissingen voor het (projectmatig) laten inmeten van 

waterkeringen gemaakt door de beheerder zelf. Met het introduceren van een technische 

oplossing voor het inmeten van grote hoeveelheden hoogte-informatie krijgen inmeet 

projecten een geheel andere orde.  

Met het toenemen van de grootte van het beheergebied en de toegenomen behoefte aan 

detail informatie moeten steeds meer projecten Europees worden aanbesteed. De 

projectomvang overschrijdt de aanbestedingsdrempel. Het aanbesteden van dit soort 

projecten wordt werk voor specialisten en juristen. 

Projecten voor het inmeten van grote hoeveelheden data met laseraltimetrie moeten daarom 

via een Europese aanbestedingsprocedure worden gegund. Het opstellen van het bestek 

vereist speciale kennis over zowel de techniek, projectmanagement (hoe een dergelijk 

project tot een goed einde kan worden gebracht) en hoe alles contractrechtelijk en juridisch 

in elkaar steekt.  

Het geheel moet de gewenste informatieproducten gaan opleveren. Opdrachtgever en 

opdrachtnemer zitten bij de uitvoering vast aan bestek en offerte en bijstelling van de 

uitgangspunten is dan niet meer mogelijk. 
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Trend: Steeds meer projecten moeten Europees worden aanbesteed (en uitgevoerd) 

De opdrachtgever zal vooraf goed moeten nadenken over wat men precies, moet, wil en kan 

inkopen en hoe het bestek in elkaar wordt gezet. Er is nog te weinig ervaring in de markt en 

het ontbreekt aan standaarden. Laseraltimetrie en wat daarmee allemaal mogelijk is, is nog 

sterk in ontwikkeling. De opdrachtgever begeeft zich dus in een pioniersomgeving. 

Aandachtspunten 

Naast de typische producten uit een laseraltimetrie project en de aanbestedingsvorm zijn er 

nog een aantal andere aandachtspunten te onderkennen. Zo verdient het financiële aspect 

intern veel meer aandacht. In het verleden waren de inmeet projecten van een veel kleinere 

schaal, werden verdeeld over het jaar aanbesteed en vaak binnen het kader van bijvoorbeeld 

een kadeverbeteringsproject. Nu kunnen alle gegevens van alle dijken voor een aantal jaren 

in één enkel project worden ingewonnen. Voor deze kostbare projecten eist het bestuur vaak 

een goede onderbouwing van het voorstel. 

Daarnaast stelt deze vorm van hoogte informatie specifieke eisen aan de IT omgeving, 

bijvoorbeeld in de vorm van opslag capaciteit, netwerkverbindingen en speciale applicaties 

om de gegevens te ontsluiten en te gebruiken. De werkprocessen zullen ook moeten worden 

afgestemd op het gebruik van grote hoeveelheden hoogtedata welke centraal zijn opgeslagen 

en via standaard applicaties kan worden ontsloten. 

Doordat de organisatie in een keer over alle informatie van het gehele beheergebied kan 

beschikken zullen duidelijke keuzes moeten worden gemaakt hoe met de informatie wordt 

omgegaan. Daarnaast stellen deze innovatieve producten speciale eisen aan het kennis en 

ervaring van de medewerkers. 

Het potentieel om deze informatie te gebruiken is groot en de informatie kan ook buiten het 

directe domein van de dijkenbeheerders worden gebruikt. Doordat veel meer wordt gemeten 

dan voor het primaire gebruik voor de dijkhoogte nodig is, heeft deze manier van 

hoogtemeten een grote meerwaarde voor een brede groep interne en externe gebruikers van 

het watersschap. Zo wordt naast informatie over de dijken ook informatie ingewonnen over 

het boezemwater wat tussen de dijken ligt. Ook daar moeten leggers en beheerregisters van 

komen. 

2.5. Conclusie 

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal wat de achtergrond is van laseraltimetrieprojecten 

bij waterschappen. Waarom is laseraltimetrie een gewild product voor waterschappen? 

Het waterschapsbedrijf is flink aan het veranderen. Door een combinatie van 

schaalvergroting, externe factoren zoals klimaatverandering en de noodzaak efficiënt en 

doelmatig te werken groeit de behoefte aan gedetailleerde basis informatie. Door de 

uitvoeringsgerichte taakstelling van waterschappen is veel informatie nodig van de 

waterkeringen in beheer. Hoogte-informatie is een essentieel onderdeel van de 

werkprocessen rondom waterveiligheid. Binnen dit werkveld is door recente gebeurtenissen 



Hoofdstuk 2: Achtergrond van laseraltimetrieprojecten bij waterschappen Informatiemanagement 

Werkstuk ter afsluiting van de Masterclass: Informatiemanagement Pagina 17 van 55 

 

nog meer prioriteit gekomen op het garanderen van de waterveiligheid voor het gedetailleerd 

toetsen van de dijken aan de normhoogte. 

De markt biedt inmiddels oplossingen om met laseraltimetrie grote hoeveelheden basis 

informatie in een keer in te winnen. Hierbij wordt zowel hoogte-informatie als gedetailleerde 

luchtfoto’s ingewonnen. Het lijkt logisch de interne behoefte aan basis informatie te vullen 

door een grootschalig laseraltimetrie project. 

De interne structuur van het waterschapsbedrijf heeft de neiging tot een ad-hoc cultuur en 

een projectmatige aanpak. Dit komt enerzijds door de bedrijfskundige karakteristiek van de 

organisatie als professionele bureaucratie. Hierdoor hebben de individuele medewerkers 

relatief veel vrijheden. Anderzijds komt dit door de vele organisatorische veranderingen: het 

ontbreekt in de organisatie aan rust. Binnen deze setting is het relatief eenvoudig met een 

beperkte focus op waterveiligheid een laseraltimetrie project op te zetten. 

Een groot complex laseraltimetrieproject kan niet meer op de ‘traditionele manier’ worden 

aanbesteed. Het is werk voor inhoudelijke en juridische specialisten geworden. 

Door de grote behoefte aan informatie en de afhankelijkheid van de organisatie daarvan is 

het belang groot. Grootschalige inkoop van hoogtedata biedt kansen, maar de organisatie 

loopt ook een groter risico. Grootschalige projecten voor het inkopen van basis informatie 

vereisen een gedegen voorbereiding. Doordat deze projecten Europees moeten worden 

aanbesteed wordt de druk vergroot om vooraf goed na te denken over het doel van het 

project en de interne behoefte aan informatie. 
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3.3.3.3. AandachtsAandachtsAandachtsAandachtspunten voor een ipunten voor een ipunten voor een ipunten voor een informatieplannformatieplannformatieplannformatieplan    
implementatie laseraltimetrieimplementatie laseraltimetrieimplementatie laseraltimetrieimplementatie laseraltimetrie    

3.1. Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is een schets gegeven van de context waarbinnen een 

waterschapsbedrijf opereert en de noodzaak van waterschappen om grootschalige hoogte 

informatie in te kopen. De noodzaak om vooraf goed na te denken is belangrijk. 

Grote complexe projecten welke direct de kernactiviteiten van waterschappen raken en welke 

Europees moeten worden aanbesteed kunnen voordelen behalen door een rationele 

benadering volgens het principe van informatieplanning. 

In dit deel wordt het principe van het informatieplan kort toegelicht. Daarnaast worden de 

aandachtspunten voor een informatieplan voor de korte termijn onderbouwd. Het betreft de 

aandachtspunten voor implementatie van producten uit een laseraltimetrie project op de 

korte termijn. In hoofdstuk vier zal een opzet worden besproken voor het opstellen van het 

informatieplan. 

3.2. Informatieplanning 

Informatieplanning is een methode om fundamenteel en integraal de strategie en de daaruit 

voortkomende keuzen op het gebied van producten en diensten, bedrijfsprocessen en 

informatievoorziening voor een 

organisatie te bepalen en uit te 

werken (ref: Beijen 2003). 

Het voorziet in een model als 

leidraad en gaat uit van een 

vertaling van de 

bedrijfsstrategie naar de 

beleidsuitgangspunten en 

brengt vervolgens de relevante 

aspecten in kaart van de 

belangrijkste aspecten in de 

bedrijfsvoering: 

producten/diensten portfolio, de 

bedrijfsprocessen, de informatiesystemen en de ITC-infrastructuur. Hieruit worden een aantal 

speerpunten geformuleerd en hieruit worden projecten afgeleid. Desgewenst kunnen 

samenhangende projecten binnen een programma worden uitgevoerd. 

Voorafgaand aan het opstellen van een informatieplan kan men een verkenning uitvoeren. 

Door een verkenning wil men duidelijk krijgen welke zaken in de organisatie zullen worden 
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aangepakt. Helder moet zijn of het een daadwerkelijke bijdrage levert aan de oplossing van 

problemen of de invulling van kansen voor de organisatie. 

In het informatieplan kunnen aspecten welke met de bedrijfsvoering en 

informatiehuishouding te maken hebben concreet worden gemaakt. Door de gerichte aanpak 

wordt een bewuste keuze voor inhoud en werkwijze gemaakt. De inbreng vanuit de 

organisatie is essentieel en de aanpak is algemeen toepasbaar en helpt de situatie te 

overzien bij onvoorziene gebeurtenissen. 

3.3. Informatieplan waterveiligheid 

Er zijn grofweg twee benaderingen om informatieplan op te stellen: top-down en bottom-up.  

De top-down benadering is een benadering vanuit strategie en beleid naar de vertaling in 

bedrijfsmiddelen en speerpunten richting concrete projecten en programma’s. Op deze 

manier kunnen kansen beter worden benut.  

De bottom-up benadering neemt bestaande ideeën en problemen uit de organisatie en 

plaatst deze in de context van de bedrijfsstrategie, beleidsuitgangspunten en overige 

organisatie onderdelen.  

Voor de verkenning zullen beide benaderingen worden uitgewerkt: allereerst een top-down 

verkenning van de informatieomgeving rondom ‘waterveiligheid’ en een inventarisatie van 

projecten en programma’s daarbij. Daarna worden voor een bottom-up benadering de 

aandachtsgebieden voor de korte termijn belicht. Hiervoor wordt vanuit de positie van een 

lopend project ‘inmeten waterkeringen’ naar het model gekeken. 

Het model wordt stap voor stap doorlopen volgens het model voor informatieplanning: 

Aan de top bevinden zich de Strategische en beleidsmatige aspecten (1) In de uitvoerende 

kern bevinden zich Producten en diensten (2), Bedrijfsprocessen (3) en ondersteunende 

Informatiesystemen en ICT infrastructuur (4). Uit het geheel zijn Speerpunten (5) af te 

leiden en deze zijn te vertalen in een aantal Projecten en programma’s (6). 

1. Strategische en beleidsmatige aspecten. 

Het strategisch kader van waterschappen is in de wet vastgelegd en wordt op Rijksniveau en 

in samenwerking met andere overheden, zoals provincies uitgewerkt. De voornaamste 

strategische focus van waterschappen is gericht op samenwerken en investeren. Als 

belangrijkste inhoudelijke beleidsuitgangspunten wordt ingezet op veiligheid en daarnaast op 

onderhoud. Ook speelt doelmatigheid en kostenreductie een rol. 

Het Rijk en de provincies schrijven voor dat alle keringen vijf-jaarlijks getoetst moeten gaan 

worden. De toets moet aantonen welke dijken goed zijn en welke moeten worden 

onderhouden. 

Waterschappen zijn strategisch sterk samenwerkingsgericht. De waterschappen zitten 

ingeklemd tussen enerzijds lagere overheden zoals gemeenten, landbouworganisaties en 

burgers en anderzijds tussen hogere overheden zoals provincies en het Rijk. Daarom is 
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 Balanced ‘Public Office’ Scorecard: vragen sneller 
beantwoorden tegen acceptabele kosten 

 Geld: acceptabel kosten 

• Doelmatigheid overheid 

• Hoogte Tarief aan de burger 

• Positie in 

Klant: vraag 
Perspectief • Samenwerking overheden 

• Betrouwbaarheid 

• verantwoor

Intern: antwoord 
Perspectief • Doorlooptijd 

• Aantal fouten 

• Zorgvuldi

Innovatie: sneller 
Perspectief • Snelheid voldoen nieuwe wetgeving 

• Toepassen nieuwe technologie  

• Internet gebruik (loket) 

samenwerking binnen de 

waterschapswereld het leidend 

principe als strategisch 

uitgangspunt (zie Flos, 2003 en 

‘Het waterschap’, 2006).  

Op basis van een recent artikel 

in Het Waterschap (zie bijlage 

1) is een balanced public-office 

scorecard samengesteld welke 

als voorbeeld kan dienen voor 

het afleiden van de missie van 

een waterschapsbedrijf vragen sneller beantwoorden tegen acceptabele kosten. 

Missie: vragen sneller beantwoorden tegen acceptabele kosten. 

De ‘vragen’ binnen het domein van waterveiligheid zijn dan ondermeer: zijn de dijken veilig, 

mag ik hier bouwen, hoe hoog moeten de dijken zijn, wat gebeurt er als een dijk 

overstroomd. Het is de verantwoordelijkheid van het waterschap snel op deze vragen 

antwoord te kunnen geven. 

Waterschappen zijn een onderdeel van het openbaar bestuur. Het zijn de oudste 

democratische structuren in Nederland. Het bestuur en dus de politiek bepaalt een groot deel 

van de strategische doelen en speerpunten. Deze kunnen gemakkelijk en snel vernaderen, 

bijvoorbeeld als een nieuw bestuur is gekozen of als een ramp heeft plaatsgevonden. 

2. Producten en diensten 

Met betrekking tot producten en diensten zijn de meeste waterschappen niet 

onderscheidend. Op dit moment is in het kader van het waterschapshuis 

(www.waterschapshuis.nl) met begeleiding van de Unie van Waterschappen een verdere 

uniformering van de producten en diensten van waterschappen in gang gezet. Doel is door 

eenduidige definitie, de waterschapsorganisaties verder te stroomlijnen en vergelijkbaar te 

maken, bijvoorbeeld voor benchmarking.  

De keur (waterschapsverordening) en legger en beheerregister zijn typische 

waterschapsproducten. Vergunningverlening en handhaving zijn typische diensten van het 

waterschap. Deze producten en diensten biedt elk waterschap aan haar burgers aan. 

3. Bedrijfsprocessen 

WAT de waterschappen moeten doen in termen van producten en diensten is minder 

onderscheidend dan HOE ze hieraan vorm geven: de bedrijfsprocessen. Op dit vlak zijn er 

grote verschillen tussen de verschillende waterschappen. 

Hoewel de bedrijfsprocessen op termijn ook meer landelijk gestructureerd zullen worden, 

blijven op dit punt de verschillende waterschapsorganisaties grote verschillen vertonen. Dat 

komt ondermeer door de totaal verschillende beheergebieden (bijvoorbeeld: stedelijk of 
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landelijk, boven of onder zeeniveau e.d.) van de verschillende waterschappen. Ook spelen 

interne organisatorische keuzes en de organisatiegeschiedenis een belangrijke rol. 

Recentelijk gefuseerde organisaties zijn niet alleen groter geworden maar ondervinden ook 

veel interne turbulentie door herstructureringen en reorganisaties. De interne 

bedrijfsprocessen zijn daar het meest gevoelig voor. Een veelgebruikt ‘lapmiddel’ lijkt het 

projectmatig uitvoeren van producten en diensten van het waterschap. 

Verschil tussen processen en projecten 

Er een onderscheid te maken tussen continue processen, bijvoorbeeld vergunningverlening 

en handhaving en discontinue processen, zoals het opstellen van de legger en het vullen van 

het beheerregister met informatie. Beide behoren tot de kern producten en diensten van het 

waterschap. 

De discontinue bedrijfprocessen leveren typische waterschapsproducten op maar worden 

vaak projectmatig uitgevoerd. Dit komt omdat deze producten eens in de 5 tot 10 jaar 

moeten worden gemaakt of herzien. Het bijhouden van het product vindt daarna in principe 

plaats middels continue processen zoals bestemmingsplannen en vergunningverlening. Er 

kan in principe niets veranderen aan een dijk zonder toestemming van het waterschap. 

Technisch gezien valt het opstellen van een legger en beheerregister tot de 

waterschapsprocessen en zijn de producten uit dit proces door de unie van Waterschappen 

zo ook beschreven. 

De omvang en complexiteit van de producten legger en beheerregister zijn direct gerelateerd 

aan de omvang van het beheergebied en lijken ‘exponentieel’ in omvang toe te nemen. Met 

het toenemen van de gebiedsomvang neemt de behoefte druk toe om deze producten (voor 

het nieuwe bedrijf) uniform beschikbaar te hebben. 

4. Informatiesystemen en ICT infrastructuur 

Op het gebied van Informatiesystemen en ICT infrastructuur wordt binnen de 

waterschapswereld steeds meer samengewerkt. Op termijn zal er één informatiesysteem 

gaan ontstaan (IRIS) welke alle waterschapsprocessen zal ondersteunen en welke gebaseerd 

is op één uniforme ICT infrastructuur.  

De trend tot verdergaande samenwerking binnen de waterschappen rondom automatisering 

wordt versterkt door de invloed van Europa die steeds meer landelijke rapporten wil 

ontvangen waarbij Nederland is ingedeeld in een aantal stroomgebieden (in plaats van 

waterschapsgrenzen). 

Keuzes mbt ICT worden dus steeds minder door de individuele waterschapsorganisaties 

gemaakt. In dit opzicht zijn waterschappen op termijn te zien als één groot bedrijf met 

verschillende divisies. De Rijksoverheid dwingt dit ook steeds meer af voor lagere overheden. 

5. Speerpunten 

Als belangrijkste speerpunten binnen het waterschapsbedrijf kunnen traditionele kaders 

worden gevonden: voldoen aan de wettelijke eisen en verplichtingen, periodieke toetsing op 

veiligheid, regelmatige inspectie van waterstaatswerken, het (groot en klein) onderhoud aan 
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waterstaatswerken (o.a. dijken) en vergunningverlening en handhaving van de keur 

(juridisch, waterschapsverordening). 

De speerpunten worden aangescherpt door veranderende wetgeving met betrekking tot 

veiligheid van waterkeringen. Zo moeten nu alle waterkeringen getoetst gaan worden op 

veiligheid: groot en klein. Tot voor kort was dit alleen het geval voor de grote (rivier en 

zee)keringen. Dit is het directe gevolg van recent hoogwater en dijkdoorbraken. 

Om aan deze speerpunten te kunnen voldoen zijn grote hoeveelheden basisinformatie nodig. 

Het inwinnen en beheren van deze gegevens lijkt een speerpunt op zichzelf. 

6. Projecten en programma’s 

Om de belangrijkste speerpunten met betrekking tot dijken en waterveiligheid vorm te geven 

worden een groot aantal projecten opgestart. In al deze projecten speelt hoogte-informatie 

direct of indirect een rol. Daarnaast is er grote behoefte aan het maken van afgeleide 

producten zoals kaarten op basis van luchtfoto’s en hoogte-informatie. De 

laseraltimetrieprojecten leveren hiervoor de basis producten: hoogtebestanden, hoge 

resolutie luchtfoto’s, digitale kaartproducten en een kaart met de breuklijnen (ofwel: 

contouren) van de dijk. 

Voor de ‘waterveiligheid’ zijn de volgende projecten van belang: 

1. wettelijk verplicht: het opstellen van de legger van waterkeringen (projectmatig): waar 

liggen de dijken en welke beschermingsgebieden horen daarbij. Hierbinnen is de 

waterschapsverordening van kracht. In de legger staan ook de minimale profiel afmetingen 

(hoogte/breedte) van de dijk. Om dit goed te kunnen bepalen zijn detail kaarten (op basis 

van luchtfoto’s) nodig en wordt vaak uitgegaan van de teenlijn van de dijk, of een bepaling 

van de invloedszone van de dijk op basis van stabiliteitsberekeningen van de vorm van het 

dijklichaam; 

2. juridisch/bedrijfsmatig: het opstellen van een beheerregister (BR) (projectmatig), 

ofwel database met alle elementen welke van belang zijn voor het beheer en onderhoud van 

de dijken (en bijbehorende kunstwerken, zoals bruggen, dammen, kademuren, sluizen etc) 

en het toetsen van de werkelijke situatie aan de theoretische minimale afmetingen van de 

dijk (een soort vijfjaarlijkse APK van de dijken). Hiervoor worden detail kaarten gebruikt 

waarin de dijkinventaris (het register (ofwel database) met te beheren onderdelen) is 

vermeld en wordt een overzicht van theoretische en werkelijke afmetingen van de dijken 

gebruikt; 

3. wettelijk: het vijf-jaarlijks toetsen van de waterkeringen op veiligheid, stabiliteit en 

hoogteligging (projectmatig). Het toetsen van de waterkeringen is een soort APK van de dijk: 

de hoogte, stabiliteit en de bekleding van de dijk worden getoetst aan de normen waaraan 

de dijk moet voldoen. Dit is een complex en intensief proces waarbij ITC een ondersteunende 

rol speelt. De dijk wordt in stukjes in een computermodel doorgerekend en de zwakke 

plekken kunnen hieruit worden berekend. Het waterschap moet kunnen aantonen dat de 

keringen voldoen. 
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4. bedrijfsmatig: opstellen Groot OnderhoudsPlan van dijken (projectmatig): het op 

hoogte houden en aanpassen van dijklichamen en kunstwerken, vooral die dijken welke niet 

door de toets komen omdat ze te laag zijn of niet stabiel. In de bestekken van de projecten 

voor het verbeteren van de waterkeringen wordt uitgegaan van detail kaarten met hoogte-

informatie en dwarsprofielen over de dijk (was-wordt profielen: bestaande situatie en 

ontwerpprofielen, waaronder berekening van de hoeveelheden klei welke moeten worden 

opgebracht); 

5. Bedrijfsmatig: het uitvoeren van grootonderhoud van de waterkeringen. Hiervoor 

worden bestekken gemaakt op basis van de werkelijke en gewenste vorm van de dijk. De 

uitvoering wordt projectmatig uitgevoerd, soms in samenhang met andere 

onderhoudsplannen (watergangen, beschoeiingen). 

6. juridisch/bedrijfsmatig: het (regelmatig) inspecteren van de dijken (periodiek, 

projectmatig karakter), bijvoorkeur met behulp van veldcomputers (digispectie). 

Ondersteuning van het veldwerk met objectieve detail informatie zoals luchtfoto’s en 3D 

informatie over de vorm van de dijk, zijn hierbij gewenst. Zo kunnen eventuele afwijkingen 

worden vergeleken met de middels laseraltimetrie opgenomen referentiesituatie en bekeken 

worden of een stabiele of instabiele situatie is aangetroffen; 

7. juridisch: vergunningverlening en handhaving, (historische) informatie van 

vergunningen inbrengen in het Beheerregister (projectmatig). Gemeenten, provincie en 

burgers mogen binnen de keurzone geen aanpassingen doen zonder toestemming 

(vergunning) van het waterschap. Het waterschap ziet ook toe op de juiste naleving van de 

vergunning (handhaving) en treed op bij overtreding of illegale activiteiten. Een 

gedetailleerde kaart met de beheersituatie vanuit een referentiemeting van de stand van 

zaken op een bepaald moment is hierbij belangrijk. Op en in de dijk staat niets zonder 

toestemming (vergunning) van het waterschap. Indien iets wordt aangetroffen op de dijk wat 

er niet behoort te zijn kan worden bekeken of dat aanwezig was ten tijde van de 

referentiemeting. Bij herhalingsmetingen kunnen verschilkaarten worden gemaakt en worden 

vergeleken met de aanwezige vergunningsinformatie. 

Ook vergunningen die zijn afgewezen, dus die niet zijn gerealiseerd en vergunningen van 

tijdelijke aard behoren hiertoe. Dit soort informatie is niet via een luchtfoto of inspectie te 

verzamelen. 

Het vastleggen van beheerinformatie en de administratie van keurvergunningen en 

gerealiseerde aanpassingen zijn een van de belangrijkste kernprocessen van het waterschap. 

3.4. Aandachtsvelden voor een informatieplan op de korte termijn 

Als een balans wordt opgemaakt waar, voor de korte termijn, met een informatieplan het 

meeste invloed op kan worden uitoefend en dit wordt in het model voor het informatieplan 

geprojecteerd dan komt het onderstaande figuur naar voren (figuur: aandachtsvelden 

informatieplan). 
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De meest directe invloed is uit te oefenen op de lopende bedrijfsprocessen en de 

gerelateerde projecten (nummers 1 en 4 in het figuur). Dit is het ‘hoe’ gedeelte van de 

organisatie en hier heeft de politiek minder invloed op. Binnen het ambtelijke apparaat 

bestaan er redelijk veel mogelijkheden op korte termijn aanpassingen te doen en prioriteiten 

te stellen. 

Met betrekking tot de speerpunten (nr 3) is het belangrijk hiervoor de motivatie goed te 

analyseren. Hierbij wordt nogmaals opgemerkt dat een waterschapsorganisatie ten dele 

wordt aangestuurd door de politiek en dat speerpunten door het bestuur kunnen worden 

aangegeven. Politieke afwegingen kunnen van een andere orde zijn dan afwegingen op puur 

bedrijfskundige aard. Het is dus niet altijd een vrije keuze van de organisatie te bepalen 

waar de speerpunten liggen. 

5

3

1 2

4

Aandachtsvelden informatieplan

Samenwerken – Investeren
intern en extern 

aanbesteden, probleemoplossing, gebruik

Beleid: Veiligheid en onderhoud
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ondersteuning van de activiteiten beschikt het waterschap over een informatiesysteem (2). 

Vooral omdat de ontwikkeling van de ICT omgeving steeds meer in samenwerking gebeurt 

wordt de invloed van de individuele organisatie steeds kleiner. Binnen de bestaande 

systemen zal een oplossing moeten worden gezocht. Voor kritische aspecten, bijvoorbeeld 

voor het vervaardigen van tussen- en eindproducten die vervolgens in het informatiesysteem 

zullen worden gebruikt kunnen projectmatig tijdelijke oplossingen worden gecreëerd. 

Het informatiesysteem en de ICT omgeving heeft, vanwege het administratieve karakter van 

het waterschapsbedrijf voornamelijk een administratieve functie. Dit kenmerkt zich door een 

statisch karakter waarbij de nadruk ligt op database management. Het beheerregister is een 

database (register) met beheerinformatie. Dynamische modellen, berekeningen en analyses 
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worden veelal in een (projectmatige) aparte IT (standalone) omgeving uitgevoerd. De 

resultaten kunnen weer als administratieve waarde in het systeem worden opgenomen. 

Laseraltimetrie en informatieplanning 

Het inkopen en beheren van hoogte-informatie is geen product is van het waterschap. Het 

maakt geen structureel onderdeel uit van de bedrijfsprocessen of de (wettelijke) 

informatievoorziening. Hoogte-informatie is dus geen doel opzich. Hoogte informatie is 

‘slechts’ een essentieel onderdeel van veel werkprocessen (groot onderhoud waterkeringen, 

vergunning verlening) en dus van de uiteindelijke producten en diensten die moeten worden 

geleverd: het garanderen van waterveiligheid.  

Vanwege het relatieve belang van hoogte-informatie, de omvang en complexiteit van de 

projecten om integraal alle hoogte informatie in een keer in te winnen en vanwege het 

potentieel van de projecten voor gelijktijdige inwinning van hoge resolutie luchtfoto’s en de 

verwerking van de producten tot digitale kaarten. 

Een planmatige / programmatische focus op het inwinnen en beheren van deze informatie 

voor de komende jaren sterk bijdragen aan de uitvoering van direct en indirect aan hoogte-

informatie gerelateerde waterveiligheidsproducten. Daarnaast biedt integrale inkoop van data 

kansen voor het afstemmen van de verschillende processen en projecten binnen het 

waterveiligheidsdomein rondom de implementatie en het gebruik van deze data. 

3.5. Conclusies 

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal wat de belangrijkste aandachtspunten zijn binnen 

een informatieplan voor de korte termijn. 

Het doel van een informatieplan is de verschillende bedrijfsactiviteiten, producten, diensten 

en projecten in samenhang te bekijken. Voor de korte termijn zijn bepaalde aspecten minder 

beïnvloedbaar. De diepgang kan hiermee op deze onderdelen worden beperkt.  

Voor en waterschap speelt de constatering dat het strategisch en beleidsmatige niveau 

voornamelijk buiten de waterschapsorganisatie wordt bepaald: door de politiek, door het 

Rijk, de provincie en het waterschapsbestuur. Wat een waterschap moet doen staat niet ter 

discussie en verandert in essentie ook niet. Strategische gezien zijn samenwerking en 

onderhoud belangrijke traditionele strategische uitgangspunten. Hiermee komt de aandacht 

voor een informatieplan op operationeel niveau meer te liggen op hoe een waterschap de 

opgelegde taken uitvoert. Op dit niveau komen grote veranderingen voor. 

De belangrijkste aandachtspunten komen te liggen bij de waterschapsprocessen, de lopende 

projecten en programma’s. Hierbinnen kan onderscheid worden gemaakt tussen continue 

processen (diensten) en producten. De producten kunnen procesmatig worden gemaakt of 

projectmatig door het uitvoeren van een groot project. Door de schaalvergroting krijgen 

projecten een geheel andere orde. 

De ondersteuning door ICT wordt steeds meer in samenwerking met andere waterschappen 

ontwikkeld. Hierop heeft het individuele waterschap steeds minder (directe) invloed. 

Veranderingen gaan hierdoor langzamer. Oplossingen voor de korte termijn zullen uit het 
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bestaande aanwezige systeem moeten komen of uit tijdelijke (projectmatige) IT 

ondersteuning. Een informatieplan op de korte termijn zal rekening moeten houden met de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van het bestaande systeem en binnen de context van het 

specifieke project oplossingen moeten zoeken. 

Op speerpunten hebben de politiek en gebeurtenissen invloed. De motivatie achter de 

bestaande speerpunten heeft aandacht nodig in een informatieplan. 
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4.4.4.4. Voorstel voor Voorstel voor Voorstel voor Voorstel voor een een een een InformatieplanInformatieplanInformatieplanInformatieplan    

4.1. Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is ingegaan op de elementen voor een informatieplan met focus 

op ‘waterveiligheid’ van een waterschap en zijn de belangrijkste aandachtspunten 

geïdentificeerd voor de korte termijn. Het is niet zozeer een vraag wat een waterschap moet 

doen maar meer hoe de organisatie dit doet. Hierdoor zijn de lopende activiteiten vanuit 

processen, projecten en speerpunten het belangrijkste zoekveld. Wat een waterschap moet 

doen wordt in samenwerking bepaald. Dit geldt ook steeds meer voor de ICT omgeving. 

Het in samenhang afstemmen van activiteiten en projecten is noodzakelijk om doelen te 

kunnen behalen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de afstemming van een 

laseraltimetrieproject op de organisatie en de belangrijkste aandachtsvelden voor de 

implementatie van de informatieproducten in de organisatie op de korte termijn. 

In dit deel staat de vraag centraal hoe een informatieplan voor een lopend project zou 

kunnen worden uitgevoerd. 

4.2. Projectbeschrijving en stand van zaken 

Op dit moment (voorjaar 2006) lopen er drie vergelijkbare projecten bij waterschappen met 

betrekking tot het inmeten van waterkeringen middels laseraltimetrie. Opmerkelijk is dat alle 

drie de waterschappen recentelijk zijn gefuseerd tot grote organisaties. De behoefte binnen 

deze organisaties is blijkbaar groot om snel een integraal beeld te krijgen van de 

waterkeringen. 

Bij alle drie de projecten worden min of meer dezelfde problemen ervaren in de uitvoering 

van de projecten. De problemen hebben enerzijds te maken met omvang, gunning en 

informatie behoefte (wat wil het waterschap hebben) en anderzijds met de implementatie 

van de informatie producten (hoe gaan we het gebruiken) (zie ook bijlage 2). 

Een laseraltimetrieproject op deze schaal confronterd de organisaties met drie belangen: 

1. Project belang: beheersbaarheid van het project, omvang, complexiteit en risico zijn 

hoog; 

2. Belang van de organisatie: de directe behoefte aan de informatie van de organisatie en 

hoe deze op korte termijn kan worden ontsloten en geïmplementeerd; 

3. Strategisch belang: hoe wil de organisatie verder met deze (grootschalige) vorm van 

informatieinwinning: is dit een eenmalig project of komt dit regelmatig terug. 

Op deze belangen een korte toelichting. 

Ad.1. Projectbelang 

Door de snelheid van de techniek lijkt het logisch laseraltimetrie grootschalig aan te pakken 

en direct het gehele beheergebied gedetailleerd in te winnen. Vanuit efficiency overwegingen 

lijkt dit logisch omdat de kosten per kilometer afnemen met de gebiedsomvang. Vanuit de 
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behoefte van de organisatie lijkt het logisch om over alle informatie in een keer te kunnen 

beschikken. 

Met de omvang van het project nemen echter ook de projectmanagement en controle 

inspanningen toe en wordt het risico groter dat als er iets fout gaat het gehele project niet 

kan worden opgeleverd. 

Het risico is ook aanwezig dat een groot project te veel resources gaat vragen, 

(projectinspanningen, controle, acceptatie, implementatie). De resources komen uit een 

beperkte groep medewerkers. Het zijn vaak dezelfde medewerkers die de producten ook 

gaan gebruiken. Voorkomen moet worden dat het project uit de hand loopt en een eigen 

leven gaat leiden. Dit zal ten koste gaan van de schaarse capaciteit in de organisatie. 

Het primaire projectbelang is het 

domein van projectmanagement en 

kan eventueel worden uitbesteed. De 

producten zullen wel moeten worden 

geïmplementeerd. Vanuit de 

informatiebehoefte bekeken zijn er 

argumenten om de schaalgrootte van 

het project beperkt te houden. 

Met een hoog belang voor de 

organisatie en een hoog risico is het 

verstandig dergelijke projecten op te 

splitsen in delen. Opsplitsen kan door kleinen gebieden te laten vliegen, of door de 

informatieproducten gefaseerd aan te besteden, bijvoorbeeld eerste de hoogtedata en de 

foto’s inwinnen en daarna (gefaseerd) de informatie verwerken tot eind producten, zoals 

kaarten en of modellen) 

Door ervaring op te doen met de aanbesteding, uitvoering en implementatie van deze nieuwe 

vorm van gegevens inwinnen kan bij vervolg projecten veel ‘winst’ worden behaald. Het 

belangrijkste voordeel is echter dat het project als geheel aanzienlijk minder risico zal lopen 

en fouten uit een eerder project in het volgende project kunnen worden rechtgezet. 

Indien opdelen niet meer mogelijk is, is het belangrijk het belang van de organisatie goed te 

onderzoeken en van daaruit de risico’s goed af te dekken en duidelijk prioriteiten te stellen: 

wat is wel belangrijk en wat mag er eventueel mis gaan. 

Ad.2. Belang van de organisatie 

Het is belangrijk een visie te ontwikkelen over wat men wil met het project. Alle 

hoogtegegevens van alle dijken in een keer inwinnen lijkt te kort door de bocht. Indien geen 

helder zicht bestaat binnen de organisatie over de afstemming van het project met de 

bedrijfsdoelstellingen, projecten en programma’s loopt het organisatorische belang een 

risico. Daarmee is de kans groot dat het project wel veel data oplevert maar te weinig 

informatie en slechts voor een beperkte, direct betrokken groep ontsloten.  
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Als het project eenzijdig (vanuit de inhoud) wordt getrokken is het risico groot dat er geen 

goed overzicht is welke data men precies moet, wil en kan inkopen en aan welke 

randvoorwaarden men zal moeten voldoen om de informatie te kunnen laten bijdragen aan 

de operationele en strategische doelen en bedrijfsactiviteiten, zoals waterveiligheid. 

Ad.3. Strategisch belang van de organisatie 

Laser-altimetrieprojecten hebben de toekomst als het gaat om het integraal inmeten en 

karteren van dijken. Er is geen alternatief meer. Het is dus belangrijk dat het waterschap de 

trend onderkent en een visie ontwikkeld hoe men met deze vorm van inmeten om wil gaan. 

Het zal niet bij een eenmalig grootschalig project blijven. 

De uitvoering van een eerste project geeft waardevolle kennis en ervaring die kan worden 

geëvalueerd. Met voortschrijdend inzicht kun je binnen de uitvoering van een Europees 

aanbesteed project niet veel, maar na afloop van het project wel. Hiermee kunnen richtlijnen 

voor vervolgprojecten beter kunnen worden beschreven. De ervaringen in het daadwerkelijke 

gebruikt zijn hierbij een belangrijke leidraad. 

Vanuit de doelstelling naar samenwerking te streven is het ook zinvol om met andere 

waterschapsorganisaties samen te werken en gezamenlijk (grensoverschrijdende) project uit 

te voeren. De laser altimetrieprojecten komen zo uit hun interne isolement en dit geeft 

meerwaarde aan alle betrokken partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer. 

4.3. Informatieplan implementatie laseraltimetrieproject 

Voor een lopend laseraltimetrieproject is door de organisatie gevraagd een verkenning te 

doen naar de aandachtsvelden voor implementatie van de producten uit het project. Het 

betreft een ambitieus project om 1,000 kilometer vooral kleine regionale keringen met 

laseraltimetrie in te meten. Het project levert een aantal standaard productenop: 

hoogtebestanden, luchtfoto’s en een basis kartering van de belangrijkste bekledingen en 

breuklijnen. 

Middels het opstellen van een informatieplan voor de implementatie van de producten wil het 

waterschap meer zicht krijgen op de directe en indirecte consequenties van het project. Het 

plan is gericht op de korte termijn: het directe gebruik van de informatie binnen de 

organisatie en de consequenties voor de werkprocessen en de bestaande ICT omgeving. 

Beijen (2003) geeft een aantal vooraf te beantwoorden vragen voor het bepalen van de 

toepasbaarheid van informatieplanning. Ook het vaststellen van concrete doelen en de 

afbakening van het plan behoren daarbij. De te beantwoorden vragen zijn ondermeer: 

1. is informatieplanning haalbaar en toepasbaar; 

2. welke doelstellingen worden nagestreefd; 

3. welke resultaten levert het informatieplan precies op; 

4. hoe wordt het traject aangepakt; 

5. welke activiteiten worden uitgevoerd; 

6. welke bijdrage leveren management, analisten, de consultant en gebruikers; 

7. hoe lang duurt het en wat gaat het kosten. 
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Hieronder een eerste uitwerking van de vragen met aandachtspunten welke kunnen worden 

besproken met de opdrachtgever. 

 

1. is informatieplanning haalbaar en toepasbaar; 

Het opstellen van een informatieplan voor implementatie van de laseraltimetrieproducten is 

haalbaar en toepasbaar indien wordt gefocust op de korte termijn en de directe noodzaak. 

Op dit moment is de organisatie sterk in beweging als gevolg van reorganisatieplannen en is 

de directe noodzaak voor prioritering van activiteiten binnen de lopende projecten hoog. Er is 

op korte termijn geen behoefte aan nog meer ambities en doelstellingen. 

 

2. welke doelstellingen worden nagestreefd; 

Het informatieplan is gericht op implementatie van de producten van het lopende 

laseraltimetrieproject, op de korte termijn met een looptijd van 6 tot 12 maanden. Het doel 

is binnen de huidige organisatorische omgeving, doelstellingen, projecten en ICT omgeving 

de kansen te benutten en het optimum te vinden in wat op korte termijn mogelijk, realistisch 

en haalbaar is. 

 

3. welke resultaten levert het informatieplan precies op; 

Het plan geeft een positionering van het project ‘inmeten waterkeringen’ binnen de huidige 

organisatorische context en geeft aan waar de directe aandachtspunten liggen en welke 

inspanningen er op relevante werkprocessen en activiteiten moeten worden gemaakt om de 

producten te implementeren. Dit resulteert in een concreet implementeringsprogramma voor 

het lopende project. 

 

Daarnaast levert het informatieplan de basis voor een visie met betrekking tot de 

toekomstige inwinning van laseraltimetriedata. 

 

4. hoe wordt het traject aangepakt; 

Middels een inventarisatie op de 

aandachtsvelden binnen het 

informatieplanningsmodel wordt snel 

inzicht verkregen van de huidige situatie. 

Op basis van dit inzicht worden keuzes 

gemaakt waar de prioriteiten liggen. 

 

Daarnaast kan een evaluatie van het 

lopende project bijdragen tot 

visievorming over toekomstige 

aanbestedingen. 

 

5. welke activiteiten worden uitgevoerd; 

Na overeenstemming met de opdrachtgever en direct betrokkenen wordt een korte 

inventarisatie uitgevoerd op basis van beschikbare informatie, aangevuld met een aantal 
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interviews met direct betrokkenen. Op basis van de inventarisatie zullen de belangrijkste 

activiteiten worden geïdentificeerd waarop met de implementatie rekening gehouden zal 

moeten worden. Op de geselecteerde bedrijfsprocessen, ICT omgeving, speerpunten en 

projecten zal verder worden ingezoomd met als doel hieruit een programma voor 

implementatie van de producten op te stellen. 

 

6. welke bijdrage leveren management, analisten, de consultant en gebruikers; 

Een interdisciplinair team bestaande uit analisten en (eind) gebruikers zal fungeren als een 

project. Het management is opdrachtgever. De consultant is projectleider en stelt het 

informatieplan in samenwerking op. 

 

7. hoe lang duurt het en wat gaat het kosten. 

De doorlooptijd voor het opstellen van het informatieplan kan worden beperkt tot een 

periode van 2 maanden. 

4.4. Voorstel 

Voorgesteld wordt een (kleinschalig) informatieplan op te stellen naar de positionering van 

het project ‘inmeten waterkeringen met laser altimetrie’. Hiermee wordt ervaring op gedaan 

met de methodiek en kan de meerwaarde van informatieplanning op grotere schaal worden 

gewaardeerd. 

In de aanpak zullen verkennend aspecten worden bekeken met betrekking tot strategie en 

externe ontwikkelingen. De voornaamste focus hierbij zal zijn op de specifieke waterkeringen 

problematiek. Er wordt vanuit gegaan dan in de lopende projecten en activiteiten de 

strategische aspecten zijn meegnomen. Een verkenning hierop kan bijdragen aan de 

uiteindelijke prioriteiten in het implementatieprogramma. 

Daarnaast spelen algemene organisatorische aspecten een rol. De interne organisatie is sterk 

in ontwikkeling en op het gebied van de automatisering is de organisatie in een 

overgangsfase van het bestaande systeem naar samenwerking binnen het IRIS verband. 

Hoewel de reikwijdte van BIP door allerlei factoren kan worden beperkt zal een rationele 

benadering van lopende projecten binnen de integrale organisatorische omgeving en met 

relatie tot werkprocessen en de automatiseringsomgeving zeker bijdragen aan het maken 

van heldere keuzes en het expliciet maken van verwachtingen en de bestaansgrond 

daarvoor. Hierom wordt ook aangeraden activiteiten SMARTO aan te pakken. Hierop een kort 

een toelichting. 

Centraal in de noodzaak voor het toepassen van informatieplanning staat het probleem 

waarvoor deze techniek een oplossing biedt. Overeenstemming over ‘het probleem’ is een 

voorwaarde om vervolgens een traject in te gaan om (structurele) oplossingen te zoeken 

voor lopende problemen en het voorkomen en beheersen van de problemen in de toekomst. 

Op dit moment is de uitvoering van een omvangrijk project ‘inmeten waterkeringen’ een feit 

en dit project zal op korte termijn producten opleveren welke zullen moeten worden 
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geïmplementeerd en gebruikt binnen de bestaande werkprocessen en moeten leiden tot 

(kern) producten van het waterschap. 

Het project ‘inmeten waterkeringen’ biedt daarom een kans om de verschillende leerpunten 

bij de uitvoering, implementatie en gebruik vast te leggen en een blauwdruk voor 

toekomstige projecten uit te werken. 

Een aantal stappen zijn binnen het project te voorzien: 

Stap 1: Overeenstemming over de doelstellingen en beoogde resultaten (output) met de 

opdrachtgevers;  

Stap 2: Opstellen van een concreet projectdefinitie voor het opstellen van het informatieplan 

op basis van de overeenstemming over de doelstellingen en op basis van deze verkenning; 

Stap 3: Opdrachtverlening aan de projectleider, inrichten projectorganisatie en start 

uitvoering met een kickoff. 

Stap 4: Opstellen van het informatieplan door inventarisatie binnen de voornaamste 

aandachtsgebieden. 

Stap 5: vaststellen van het informatieplan (einde project) 

Stap 6: uitvoeren van het informatieplan: implementeren van de producten uit het project 

‘inmeten waterkeringen’ (looptijd 6 -12 maanden) 

Stap 7: evaluatie 

Planning 

Gezien de fase waarin het huidige inmeetproject zich bevindt zal een informatieplan binnen 

een periode van 2 maanden moeten kunnen worden opgesteld. De eerste concrete resultaten 

komen nu bij de opdrachtgevers binnen en afspraken kunnen worden gemaakt met 

betrekking tot de afronding en implementatie van de producten. Uitvoering van het plan richt 

zich op een periode van 6 tot 12 maanden. Binnen deze periode moeten de belangrijkste 

producten uit het project ‘inmeten waterkeringen’ binnen de organisatie zijn 

geïmplementeerd. De werkprocessen gebruiken dan actief de verschillende primaire 

producten of hebben zicht op et aanleveren van de afgeleide producten uit het project. 

In bijlage 6 staat een concept schema voor het opstellen van het informatieplan. 
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5.5.5.5. ConclusieConclusieConclusieConclusiessss en aanbevelingen en aanbevelingen en aanbevelingen en aanbevelingen    

5.1. Conclusie 

Laseraltimetrie is een van de technieken van de toekomst voor waterschappen. Door de 

grotere gebiedsomvang, als gevolg van de vele fusies en door de grotere behoefte aan detail 

informatie van de veiligheidssituatie van dijken biedt deze techniek alle mogelijkheden om 

snel aan de informatiebehoefte te voldoen. Het is logisch dat waterschappen deze techniek 

steeds meer omarmen. Het is echter in dit stadium ook zeer risicovol om laseraltimetrie 

ondoordacht en in volle omvang toe te passen.  

Het waterschapsbedrijf is op operationeel niveau sterk in ontwikkeling. Zowel op nationale 

schaal als op individuele schaal vinden er veel veranderingen plaats die direct het 

operationele niveau beïnvloeden. Wat het waterschap moet doen staat echter minder ter 

discussie dan hoe een waterschap dit doet. Door een grotere druk om efficiënt en effectief te 

werken en door klimaatverandering is steeds meer detailinformatie nodig om de 

werkprocessen uit te voeren. Door een vergroting van het beheergebied neemt de 

informatiedruk op operationeel niveau toe. Informatievoorziening wordt hierdoor steeds 

belangrijker en complexer: het verschil zit in de details. Waterschappen moeten sneller 

specifieke vragen kunnen beantwoorden, met meer detail en tegen maatschappelijk 

verantwoorde kosten.  

Door de verdergaande samenwerking vindt een nationale standaardisatie van producten en 

diensten plaats inclusief de bijbehorende ICT omgeving. Het individuele waterschap krijgt 

steeds minder directe mogelijkheden te bepalen hoe de ICT omgeving wordt ingericht. De 

waterschappen hebben tijd nodig om naar het hogere niveau van informatiegebruik toe te 

groeien, temeer omdat ze ervoor kiezen dit in samenwerking te doen: dat kost veel tijd. 

Door het innovatieve karakter, de vele mogelijkheden in de aanbesteding, de schaalgrootte 

en de specifieke technische en juridische context waarbinnen de projecten moeten worden 

aanbesteed zijn laseraltimetrieprojecten zeer complex en leveren zeer veel detail informatie 

op. Er is op dit moment nog maar weinig ervaring om alle informatie ook daadwerkelijk te 

gebruiken. Het risico is groot dat het project net niet oplevert wat men wil of dat de 

producten niet volledig kunnen worden geïmplementeerd.  

Het is daarom belangrijk laseraltimetrieprojecten planmatig aan te pakken. De projecten zijn 

complex en vereisen speciale juridische aandacht vanwege de Europese 

aanbestedingsprocedure en uitvoering van deze projecten. Het risico is groot en de gevolgen 

voor de afhankelijke werkprocessen zijn omvangrijk. Door een planmatige aanpak kan 

ervaring worden opgedaan en een visie op laseraltimetrie worden ontwikkeld. Ook 

samenwerking rondom laseraltimetrieprojecten is logisch en kan binnen een plan beter 

worden gewaardeerd en gebruikt. 
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Voor implementatie op de korte termijn van de producten uit een reeds aanbesteed 

laseraltimetrieproject zal een informatieplan zeker nuttig zijn. Voor het opstellen van een 

dergelijk plan kan de diepgang worden beperkt tot de samenhang binnen de lopende direct 

betrokken activiteiten op de korte termijn: de lopende processen, projecten en programma’s 

rondom waterkeringen. Hiermee wordt ook ervaring opgedaan voor het opstellen van 

informatieplannen binnen dit domein. 

Indien een implementatie zonder vooraf opgesteld informatieplan wordt doorgevoerd is de 

kans groot dat de informatiewaarde uit het project slechts ten dele kan worden 

geïmplementeerd: het blijft binnen een beperkt werkveld toegepast en de informatie wordt 

slechts primair gebruikt en blijft beperkt tot projecten. Geavanceerd gebruik vereist visie en 

ervaring met deze nieuwe veelbelovende vorm van informatieinwinning. Een informatieplan 

dwingt de organisatie beter en vooraf na te denken. 

Het belangrijkste argument voor het opstellen van een informatieplan is echter de noodzaak 

om planmatig met de processen en projecten om te leren gaan en expliciete keuzes te 

maken met betrekking tot fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering. Het 

omschakelen van het landmeetkundig werkveld naar laseraltimetrie is een dergelijke 

verandering en heeft de toekomst. Het rationeel omgaan met deze verandering zal veel 

efficiency winst opleveren. 

5.2. Aanbevelingen 

De ambities om na een fusie snel en voortvarend aan de slag te gaan zijn logisch. 

Onderschat daarbij de omvang van de nieuwe gebiedsgrootte niet! Er is vaak nog veel te 

weinig ervaring mee met het werken op de nieuwe schaal. Neem er de tijd voor. Ook de 

taakomvang neemt met het groter worden van de gebiedsomvang (exponentieel) toe.  

Voer laseraltimetrie projecten daarom gefaseerd, liefst binnen een programma uit. Zo krijgt 

de organisatie de tijd, om naast andere veranderingen in de organisatie te leren omgaan met 

deze nieuwe en veelbelovende techniek. Dit geldt voor nieuwe projecten maar ook voor 

reeds aanbestede of uitgevoerde projecten: doe het belangrijkste eerst. Begin klein en 

schaal daarna op. 

De aanbeveling gefaseerd te werken is ook van toepassing op een veel belangrijker gebied: 

de werkprocessen van een aantal kernproducten binnen het waterschap: de legger en 

beheerregisters. Het in delen opbouwen en ontwikkelen van deze producten biedt veel meer 

mogelijkheden en verminderd het risico. 

Aanbevolen wordt daarom een informatieplan te maken voor het opstellen en bijhouden van 

legger en beheerregister en dit plan af te stemmen op de mogelijkheden die laseraltimetrie 

biedt. Door deze producten centraal te stellen in een planmatige aanpak zal een 

informatieplan direct bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie en wordt de 

beheersbaarheid veel groter. Het informatieplan zou dan gericht kunnen zijn op het opstellen 

van een programma waarin jaarlijks (in logische delen) de producten worden onderhouden 
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en het plaatsen van deze belangrijke producten in een procesmatige omgeving. 

Laseraltimetrieprojecten kunnen dan op dit proces worden afgestemd. 

Door planmatig minder in een keer te doen zal meer worden bereikt op de langere termijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Beschrankung zeigt sich der Meister, 
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Bijlage 1: Artikel Rijnland in Het Waterschap (februari 2006). 
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Bijlage 2: Artikel Project ‘De Digitale Dijk’ van Waternet (april 2006). 
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Bijlage 3: informatieonderverdeling van een waterschap 

 

Het waterschap heeft drie kerntaken: 

- Wettelijk taken: verzorgen van de wettelijk vereiste basis informatie, zoals het opstellen en 

bijhouden van de legger (overzicht van waterstaatswerken met hun zonering waarbinnen de keur van 

kracht is) en technisch beheerregister; 

- Juridische taken: vergunningen verlenen, handhaven van de keur (de verordening van het 

waterschap, wat mag wel en wat mag niet zonder toestemming van het waterschap), opstellen van 

beleidsplannen, gebiedsplannen en grootonderhoudsplannen: hoe de waterstaatswerken in optimale 

conditie worden onderhouden opdat ze op het vereiste waterveiligheidsniveau kunnen worden 

getoetst; 

- Operationele taken: uitvoeren van grootonderhoud (projecten) en regulier onderhoud (bestekken), 

het afvoeren en aanvoeren van water. 

De drie kerntaken spelen een integrale rol in het garanderen van de waterveiligheid door het in 

topconditie houden van de waterstaatskundige werken, de dijken, watergangen en kunstwerken 

(gemalen, stuwen, duikers en sluizen bijvoorbeeld) binnen het systeem waarin de werken opereren.  

De drie kerntaken zijn te zien als verschillende lagen: een wettelijk, juridisch fundament, een 

beleidsmatig / planmatige invulling daarvan op hoofdlijnen en een detail niveau op operationeel / 

uitvoerend niveau. Het vervullen van de missie, waterveiligheid is alleen door een goede afstemming 

van de verschillende kerntaken efficiënt en effectief te bereiken. Het geheel vormt een onlosmakelijk 

geheel. 

Door de kerntaak van het waterschap terug te brengen tot haar essentie komt de nadruk te liggen op 

het kernproduct: middels informatieverschaffing onderbouwen van de goede status van de 

waterstaatskundige werken in relatie tot het doel: het maximaliseren van de waterveiligheid. Alle 

onderliggende activiteiten kunnen in principe worden uitbesteed of tot een minimum worden beperkt. 

Vertrouwen is hierbij het dividend, de winst uitkering naar de burger. Men zou kunnen stellen dat als 

een commercieel bedrijf gericht is op winst maximalisatie tegen zo laag mogelijke kosten, een 

uitvoerende overheidsorganisatie zoals een waterschap gericht is op maximalisatie van het vertrouwen 

in de waterveiligheid tegen zo laag mogelijke en maatschappelijk acceptabele kosten. 

informatiehuishouding 

Naast mensen, financiën en middelen speelt ook informatie een steeds belangrijkere rol in het 

bedrijfsleven. Voor een overheidsbedrijf zoals een waterschap is informatie een wettelijke taak. De 

waterschapswet en de provinciale verordening verplicht de waterschapsorganisatie tot bijhouden van 

bepaalde informatie.  

Men zou kunnen stellen dat vanwege de wettelijke taakstelling informatie niet zomaar een 

productiefactor is: het is het startpunt van alle processen, het is het startpunt en eindpunt van alle 

werkprocessen. Informatie transformatie is het primaire productieproces, waarbij het basisproduct 

‘ruwe-data’ middels een complex conversie proces wordt omgezet in gegevens (wettelijke basis 
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gegevens, kengetallen) waaruit ‘informatie’ wordt samengesteld. Deze informatie is de kern voor het 

primaire proces: kennis over de conditie van de waterstaatswerken en besluitvorming op juridische 

grondslag. 

Vanwege het wettelijke kader waarin het waterschap opereert en vanwege het uitvoerende karakter 

van het werk is informatie binnen het waterschap in te delen in vier soorten: 

1. Wettelijk verplichte informatie die het waterschap moet onderhouden (keur, reglement, 

leggers), min of meer statisch; 

2. Juridische informatie: informatie over (geplande) aanpassingen aan het systeem (bv waarvoor 

vergunning is verleend) en periodieke of conditionele staat van de waterstaatskundige werken of 

systemen (waterpeilen, vorm en conditie van dijken en watergangen). Deze informatie wordt via een 

formeel juridische procedure getoetst en vastgelegd, dynamisch, enkelvoudig (besluiten staan op 

zichzelf); 

3. Operationele informatie: informatie die nodig is om de operationele bedrijfsvoering mogelijk te 

maken waardoor het systeem als geheel functioneert (het onderhouden van pompen, bestekken voor 

het onderhouden van watergangen of gemalen etc.). 

4. Daarnaast is er zoals in elk bedrijf behoefte aan stuurinformatie en management informatie 

om de bedrijfsvoering van de primaire processen te kunnen monitoren en bijsturen. 

5. Van de juridische informatie is het belangrijk op te merken dat ook historische informatie 

belangrijk is. Keurvergunningen welke in het verleden zijn verleend (of geweigerd), besluiten welke in 

het verleden zijn genomen en geheel of gedeeltelijk nog van kracht zijn, bijvoorbeeld. Maar ook oude 

situatieschetsen, gegevens over maaiveldhoogten, grondsamenstelling of oude kunstwerken kunnen 

van belang zijn. Zo zijn bepaalde oude waterstaatswerken zoals de nieuwe Hollandse waterlinie van 

historisch belang. 

Om een nieuw besluit te nemen, waar al een besluit van kracht is, zal van de oude situatie, de 

aangepaste werkelijke situatie (door verschillende vergunningen is het besluit operationeel werkbaar 

gehouden). Veel historische gegevens zijn ondergebracht in het streekarchief en kunnen daar nog 

worden opgezocht. De output van het primaire proces, besluitvorming op basis van 

informatievoorziening is dus ook input in datzelfde proces. 

Kort samengevat zijn informatie en besluiten gebaseerd op primaire informatie het belangrijkste 

product van het waterschap. Informatieconversie en besluitvorming zijn het primaire productieproces. 

Kennis is een van de grootste resources van het waterschapsbedrijf. 

Data, gegevens en informatie vormen de tussenproducten waaruit een veelvoud van verschillende 

eindproducten moet worden samengesteld, (zoals van legoblokken worden gestapeld). 

1. Data: ruwe meet informatie, zoals hoogtemetingen, waterkwaliteits- en kwantiteitsdata, gronddata 

etc. Dit zijn meestal numerieke waarden (cijfers) binnen een (beperkte) definitie (m +NAP; mgO2/l; 

M3/sec en dergelijke) gerelateerd aan metadata (datum inwinning, methode en dergelijke); 
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2. Gegevens: in context geplaatste data waarin data is gerelateerd aan andere data of gegevens, 

zoals de hoogte van een kering, de waterkwaliteit van een watertroom en zo voort; 

3. Informatie: in context geplaatste gegevens waardoor het samenspel van gegevens en data 

omgezet kan worden in een basis voor besluitvorming. Informatie kan een exacte of beschrijvende 

vorm hebben (de hoogte van een kering t.o.v. de minimale hoogte die deze kering moet hebben 

waardoor het predikaat ‘op hoogte getoetst’ (…) 

4. Besluitvorming: het op basis van informatie komen tot een oordeel (wel of niet vergunnen van 

een keurontheffing, wel of niet veilig verklaren van een kering (toetsing), wel of niet vaststellen van 

een peilbesluit); 

5. Kennis: de capaciteit om informatie te gebruiken bij besluitvorming  

6. Betekenis: vertrouwen in de besluitvaardigheid en een gevoel het optimale besluit te kunnen 

nemen op basis van een betrouwbare, consistente, volledige en actuele (integrale) 

gegevensvoorziening. 
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Bijlage 4: Europese aanbesteding: complexiteit van grote projecten 

 

In deze bijlage staat een voorbeeld van de oorzaak gevolg relatie binnen een europees aanbesteed 

project en zijn indicatief de kritische succesfactoren uitgewerkt voor het europees aanbesteden van 

laseraltimetrieprojecten.  

In het bestek en de besteksbeoordeling wordt een hogere kwaliteit in termen van bijvoorbeeld 

fotoresolutie hoger gewaardeerd. De vraag is echter of een hogere fotoresolutie ook meer informatie 

oplevert. Het maakt de uitvoering van het project wel complexer.  

In het voorbeeld heeft de uitvoerder het voorstel gedaan hoger te gaan vliegen. Hierdoor verminderd 

de fotoresolutie. Hoewel de fotoresolutie binnen de bestekseisen valt de aanbieder buiten de eigen 

offerte specificaties. Op dit onderdeel was het project onderscheidend, dus beter dan de andere 

aanbieders en is het project gewonnen. 

Hoewel het voor de eindproducten niet uitmaakt kan de aannemer technisch gezien geen toestemming 

worden verleend omdat de opdrachtgever dan een claim van de verliezende partijen kan verwachten. 

Als de aannemer de gewijzigde specificaties had aangeboden op het moment van gunning dan had 

mogelijk een andere aanbieder het project kunnen winnen. De opdrachtgever is dan aansprakelijk 

voor de gemaakt kosten. 

Als alternatief zijn de kritische succesfactoren uitgewerkt waarmee het bestek kan worden opgesteld 

en beoordeeld. Vanuit het algemene strategische belang van samenwerking zou op termijn 

aanbesteding en uitvoering van laseraltimetrieprojecten geheel of gedeeltelijk in samenwerking 

kunnen gebeuren. 

Gunning 

Deels hebben problemen met de grote omvang van de projecten te maken met de juridische context 

van de aanbesteding, gunning en uitvoering van de projecten. Als onvoldoende is doorgedacht over 

het bestek en de definitie van de eindproducten zitten beide partijen na gunning vast aan de 

gevolgen: de uitgangspunten zoals vastgelegd in bestek, nota van inlichtingen, offerte en contract 

vormen één geheel. Van flexibiliteit is binnen een Europees aanbesteed project geen sprake meer en 

‘voortschrijdend inzicht’ met aanpassing op het bestek is niet meer mogelijk. 

Opvallend is dat bij alle projecten voornamelijk wordt gescoord op, ‘klassieke’ technisch inhoudelijke 

aspecten en dat hieraan een groot deel van de puntentoekenning wordt opgehangen. Als de aanbieder 

meer of nauwkeuriger aanbied dan in het bestek wordt gevraagd worden hiervoor meer punten 

toegekend, zonder dat is aangetoond of dit ook meer ‘waarde’ oplevert. Dat het project hier veel 

complexer door wordt, hoe nauwkeuriger, hoe meer kans op fouten of afwijkingen, wordt niet altijd 

gerealiseerd. 

Project samenstelling 

Een ander opvallend onderdeel is de samenstelling van het bestek: in de aanbesteding is zowel data-

acquisitie (het inmeten van de hoogte van dijken, het belangrijkste onderdeel van het project ‘inmeten 

waterkeringen’) als dataverwerking tot kaarten opgenomen. 
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Ook hier leeft vaak de gedachte dat ‘alles’ in een keer aanbesteden de kostprijs drukt (het wordt 

goedkoper per kilometer). Met ‘alles’ wordt dan alle basis informatie bedoelt waarmee de werknemers 

binnen het waterschap direct kunnen gaan werken. Dit hoeft echter helemaal niet zo te zijn. Er zijn is 

deze sector nog weinig ervaring en kennis opgebouwd met het omzetten van laserdata naar kaarten 

en het ontbreekt in het werkveld aan standaarden en afspraken. 

De complexiteit van het project zal wel verder toenemen.  

Een bijkomend nadeel van combinatie is dat een aanbieder die goed is in inmeten maar duur in 

verwerking zich uit de markt prijst, terwijl een aanbieder die een slimme verwerking van de data 

aanbied maar een groter risico is voor de kwaliteit van het inmeten het project wint. 

Europese aanbestedingen dwingen de opdrachtverlener goed na te denken over wat men precies wil 

voordat men gaat aanbesteden. Indien te snel, een te grote omvang (alle dijken) en te veel afgeleide 

producten (alle kaarten) wordt aanbesteed, is het afbreuk risico erg groot. 

Onzekerheid troef 

Problemen in de uitvoering beginnen vaak direct na de gunning. Op het moment dat de 

opdrachtnemer een verzoek doet tot afwijking van de in de offerte gespecificeerde werkwijze is niet 

precies te overzien welke technische en juridische gevolgen dit mogelijk heeft. 

Zo is in het project wat model staat voor de case, direct na gunning het verzoek gedaan hoger te gaan 

vliegen dan men had aangeboden. De kwaliteit van de eindproducten zou hierdoor niet beïnvloed 

worden. Bij uitvoering bleek al snel dat vanwege regelgeving boven bebouwd gebied nog hoger 

gevlogen moest gaan worden. Hoewel de aannemer binnen de bestekseisen blijft kunnen de 

nauwkeurigheden in de offerte, die beter zijn dan het bestek en waarop men het project heeft 

gewonnen, niet met zekerheid worden gehaald.  

Toestemming van de opdrachtgever voor het hoger vliegen en daarmee afwijken van de offerte 

specificaties zou impliciet toestemming zijn voor afwijken van de contractuele verplichtingen zoals 

aangegaan binnen het Europese aanbestedingstraject. Met andere woorden: als de voorgestelde 

wijzigingen in de offerte hadden gestaan was mogelijk een andere partij het werk gegund omdat de 

puntentelling anders zou zijn uitgevallen. De verliezende partijen zouden dan gerechtigd zijn tot 

schadevergoeding als de opdrachtgever het verzoek zou toestaan. (ref: Succhi di Frutta arrest). 

Tabel bijlage 4.1: voorbeeld van de invloed van vlieghoogte op eindspecificatie en waardering op de 

luchtfotoresolutie binnen een Europees aanbestedingstraject. 

 Bestek Offerte Wijziging 1 Wijziging 2 Werkelijke hoogte* Werkelijke behoefte** 

Vlieghoogte Geen eis 200 240 300 325 Geen eis 

Beeldresolutie 5 cm 2,5 2,7 3,4 3,7 10 tot 15 cm 

PT Gunning 0, 2 of 4 pt 4 4 4 of 2 2 0 

* De werkelijke hoogte is de minimale vlieghoogte boven bebouwd gebied van 1.000 voet (305 meter) plus de 

marge in de vlieghoogte. 

** De werkelijke behoefte is de beeldresolutie van de luchtfoto zoals deze binnen de organisatie zullen worden 

geïmplementeerd. Een resolutie van 2 keer beter resulteert in 4 maal grotere bestandsomvang terwijl de 

eindbeeldresolutie wordt bepaald door de standaard kaartbladgrootte, de minimale afdrukschaal en de printer 

resolutie: in de praktijk is hiervoor 15 cm ruimvoldoende. 

Het voorbeeld illustreert goed het belang van een goede keuze in kritische factoren waarop dergelijke 

projecten dienen te worden aanbesteed en de complexe samenhang van technische en juridische 

implicaties. Indien op factoren wordt gestuurd (gewaardeerd) die op het eerste gezicht goed lijken 

(hoe meer hoe beter) kan dat in de praktijk heel anders uitpakken. In dit geval loopt de aannemer het 
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 Balanced Scorecard: Project laserhoogtemeten 

 
Financieel Perspectief 

• Prijs / kwaliteit 

• (Europees) aanbesteden 

• Samenwerking 

Opdrachtgever Perspectief 

• Vertrouwen 

• Controleerbaarheid 

• Consistentie 

Opdrachtnemer Perspectief 

• Aanbieding en uitvoering 

• Transparantie 

• Ervaring 

Innovatie Perspectief 

• Proven technology 

• Nauwkeurigheid / precisie 

• Betrouwbaarheid 

risico door de opdrachtgever in gebreke te worden gesteld omdat anders een claim wordt ingediend 

van een verliezende partij voor schadeloosstelling van gemaakte kosten. Er zijn dan alleen maar 

verliezers. Er dat op een punt (hogere fotoresolutie) waar helemaal geen behoefte aan is. 

Beter zou het zijn te waarderen op elementen waardoor de betrouwbaarheid van de eindproducten 

wordt verhoogd, zoals het zonder aanpassingen gestand doen van de aanbieding. 

Samenhang 

In de case komen een aantal aspecten bijeen die bij nadere bestudering duidelijke raakvlakken 

hebben met de strategische beleidsuitgangspunten van het waterschap: veiligheid, onderhoud en 

kostenbeheersing (zie figuur: Balanced Scorecard: project laserhoogtemeten). Het inzetten van 

nieuwe technologie zou hierbij een hulpmiddel kunnen zijn omdat bij andere waterschappen de 

techniek zich al heeft bewezen. 

Vanuit het perspectief van het waterschap, de opdrachtgever, gaat het dan in eerste instantie om 

vertrouwen in de eindproducten: de veiligheid van de burgers moet verbeteren met behulp van de 

hoogte informatie. De gegevens moeten hierop te controleren zijn en de betrouwbaarheid en 

controleerbaarheid moet consistent zijn.  

Dit vertaalt zich naar de 

eisen die worden gesteld aan 

de opdrachtnemer. De 

aanbieding en de uitvoering 

zullen vertrouwen moeten 

wekken en de methode en 

uitvoering zullen 

controleerbare en 

transparante resultaten 

moeten opleveren. Ervaring 

met soortgelijke projecten is 

hierbij een belangrijk 

uitgangspunt. 

De zoekvelden (ofwel 

kritische succesfactoren) kunnen verder inzichtelijk worden gemaakt door er maatstaven en normen 

aan te verbinden en de relatie met de strategisch kader aan te geven. Hieronder is dit in tabel 4.2 

uitgewerkt. Op de tabel eerst een toelichting:  

Financieel perspectief wordt gedreven door het zoeken naar samenwerking in de 

projectaanbesteding en uitvoering. In vergelijkbare laser-altimetrie projecten (bijvoorbeeld het 

Actueel Hoogtebestand Nederland, www.ahn.nl) wordt in samenwerking met Rijkswaterstaat, de Unie 

van Waterschappen en de provincies gezamenlijk projecten aanbesteed en uitgevoerd. 

Schaalvoordelen zijn op deze manier groot door doelmatige aanbesteding (marktpositie en Europese 

aanbestedingskosten) en door het gezamenlijk dragen van het risico. De mate waarin de markt 

volwassen is kan worden aangetoond met de mate waarin grote prijsverschillen tussen de aanbieders 

verminderen. 
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Innovatief Perspectief wordt gedreven door betrouwbaarheid van de techniek en de mate waarin 

dat kan worden aangetoond met relevante referenties. Hierbij zal de hoogtemeting moeten voldoen 

aan technische eisen welke aantoonbaar en verifieerbaar betrouwbaar moeten zijn. Belangrijkste 

parameters zijn een vergelijk met een steekproef met controle metingen (traditioneel) en de levertijd. 

De kwaliteit van laserhoogtemetingen wordt gemaakt op het moment van vliegen. De levertijd is een 

indicatie voor problemen met de kwaliteit. Indien de vluchten goed zijn uitgevoerd kunnen de 

bestanden snel worden opgeleverd. Een levertijd van < 4 maanden is voor een gemiddeld project 

goed te noemen (aantoonbaar met referenties). 

Opdrachtgevers perspectief wordt gedreven door de interne kennis en ervaring met de 

aanbesteding en uitvoering van laseraltimetrie projecten. Hierbij kan ook kennis worden ‘ingekocht’ 

door samenwerkingsverbanden met andere waterschappen aan te gaan of door in samenwerking 

projecten uit te voeren. De frequentie waarin laseraltimetrie metingen in de praktijk worden herhaald 

(meestal eens in de 4-5 jaar ) is te laag voor een individueel waterschap om de specifieke kennis te 

behouden. Door het werken met gebiedsdekkende bestanden wordt een database gevuld met 

referentie materiaal welke bij herhalingsprojecten kan worden ingezet voor controle op de consistentie 

van de kwaliteit (het voorkomen van afwijkingen in de hoogtemetingen). 

Opdrachtnemers perspectief wordt gedreven door de mate waarin de aannemer kan aantonen 

ervaring te hebben met vergelijkbare projecten. Een maat is bijvoorbeeld het aantal aanpassingen en 

afwijkingen in de projectuitvoering ten opzichte van zijn aanbieding. Het streven is dat de aannemers 

doet wat hij beloofd en omschreven (aangeboden) heeft. Dit is aantoonbaar met relevante en 

vergelijkbare referenties. Door een transparante aanpak moet duidelijk zijn dat de aannemer dat doet 

wat hij heeft beloofd (en de data niet manipuleert, bijvoorbeeld door afwijkende bestanden aan de 

controle bestanden aan te passen). 

Tabel bijlage 4.2: uitwerking van KSF-en in relatie tot het strategisch kader. 

Link strategisch kader Indicator Maatstaf Norm 

Financieel Perspectief 

Doelmatigheid / kosten 1. Prijs /kwaliteit Laagste inschrijver verschil hoog/laag <10% 

Samenwerken 2. (Europees) aanbesteden Wel / niet / samenwerking Aantal Euro aanb. = 0 

Samenwerken 3. Samenwerking Projecten in Samenwerking > 90% 

Innovatie Perspectief 

Veiligheid 1. Proven Technology Vergelijkbare referenties > 2 referentie projecten 

Veiligheid 2. Nauwkeurigheid/Precisie x,y en z nauwkeurigheid x,y=10 cm z=5 cm (1 σ ) 

Veiligheid 3. Betrouwbaarheid 
Steekproef ref. meting 

Levertijd 

< 5 per 100 z= >5<10cm 

< 4 maanden 

Opdrachtgever Perspectief 

Veiligheid 1. Vertrouwen Mate van Ervaring / kennis Aantal projecten > 3 

Veiligheid 2. Controleerbaarheid Aantal toetsbestanden Dekking > 80% 

Veiligheid 3. Consistentie Aantal afwijkingen < 2 per 100 km kering 

Opdrachtnemer Perspectief 

Doelmatigheid / kosten 1. Aanbieding / uitvoering 
Uitvoering conf. 

Aanbieding 
Aanpassingen = 0 

Veiligheid 2. Transparantie Controle procedure afwijkingen/correcties <5 

Samenwerking 3. Ervaring Referentie projecten >2 relevant >5 vergelijkb. 
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Bijlage 5: producten uit een laser-altimetrieproject 

 

De belangrijkste producten uit een laser altimetrie project zijn: 

1. Hoogte informatie: een grote hoeveelheid hoogtemetingen, is het basisproduct van een laser-

altimetrie project. In het ‘verleden’ is hoogte-informatie van dijken bepaald door profielpunten in een 

lengte en dwarsprofiel op te nemen. Dit levert gemiddeld per kilometer dijk 10 dwarsprofielen met 

ongeveer 10 punten op: in totaal 200 hoogte punten. 

In een typisch laser-altimetrie project voor het inmeten van dijken wordt een strook van 50 meter 

opgemeten met minimaal 20 hoogtemetingen per m2: per kilometer: 1.000.000 punten! Een laser 

altimetrie project levert dus substantieel meer hoogte informatie op. Hoe daar de relevante informatie 

uit te halen is een van de uitdagingen. Figuur 3 hieronder geeft een indruk van de hoogte informatie 

van een waterkering en de diverse producten: hoogteverdeling in kleuren en individuele 

hoogtemetingen, breuklijnen en dwarsprofielen. 

#

#
#

#

#

Y -1.09

Y-0.23

Y
-0.08

Y -0.10

Y -1.09

Y -0.23

Y

-0.08

Y
-0.10

#

#

 
Figuur 3: voorbeeld van verschillende producten uit een laser-altimetrie project (met de klok mee): 1-
Hoogtebestand met kleurverdeling (donker groen is hoger, lichtgroen/geel lager), dwarsprofiel en breuklijnen(rood 
en groene stippellijn) over een boezemwater kering (twee dijkjes van 1,5 meter breed met daartussen een 
watergang); 2-Detail van het dwarsprofiel over het dijkje met daarin individuele hoogtepunten aangegeven op de 
breuklijnen; 3-detail van de individuele hoogtemetingen en detail kleuring van de grid-cellen (vlakken van 25*25 
cm waarin de hoogtemetingen zijn gemiddeld tot een waarde); 4-luchtfoto met daarin met witte lijnen aangegeven 
de karteringsgrenzen van verschillende bekledingsvlakken (gras-bebouwing-bouwland etc) en breuklijnen uit 
hoogtebestanden (NB: breuklijnen zij op de luchtfoto’s niet zichtbaar). 
 

2. afgeleide hoogte informatie: naast de directe hoogte informatie kunnen afgeleide producten worden 

gemaakt: gefilterde hoogtebestanden met alleen de maaiveld hoogten (bomen en bebouwing en 
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dergelijk zijn eruit gefilterd en de lege plekken modelmatig ingevuld), worden dwarsprofelen en 

breuklijnen (contouren van de dijk), intensiteitsbeelden van de hoogtemeting (is een hard of zacht 

oppervlakte gemeten). Deze informatie kan worden gebruikt om digitale 3D kaarten van de dijk en de 

daarop liggende kunstwerken en bomen en dergelijke te maken. 

3. Naast de hoogte data wordt ook informatie opgeleverd, zoals luchtfoto’s en videobeelden. Op basis 

van de combinatie met hoogtemetingen en de beelden kunnen meerdere tussen en eind producten 

worden gemaakt welke in een digitaal beheersysteem kunnen worden ingebracht. 
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Bijlage 6: concept planning opstellen informatieplan 

 

Weeknummer (na aftrap) 1 2 3 4 5 6 7 8 

STAP 1: Overeenstemming doelstellingen, output (opdrachtgever) 1        

STAP 2: Opstellen / vaststellen projectdefinitie (opdrachtgever)  2       

STAP 3: Kick-off meeting betrokkenen (alle direct betrokkenen)  3       

STAP 4: Opstellen informatieplan         

            4.1: Quick scan / verkenning IP-model met projectgroep, taakverdeling   4      

            4.2: Verkenning Strategie / beleidsuitgangspunten    4     

            4.3: Inventarisatie belangrijkste bedrijfprocessen    4     

            4.4: Inventarisatie belangrijkste projecten    4     

            4.5: Inventarisatie belangrijkste speerpunten    4     

            4.6: verkenning ICT-omgeving: systemen en architectuur    4     

            4.7: opstellen concept informatieplan en programma implementatie      5   

STAP 5: vaststellen Informatieplan        6 

STAP 6: Uitvoeren: 6 tot 12 maanden na vaststelling     _ _ _ > 

STAP 7: Evaluatie van gehele project en informatieplan na 4 tot 6 maanden     _ _ _ > 
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